
 
 

 

 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

26.03.2018г./ 17.45 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2); Офис на СНЦ 

“МИГ – Исперих”;      26.03.2018 г./ 17.45 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС,  

2. Теодора Каменарова – член на УС,  

3. Зейти Мехмед – член на УС   

4. Джанан Родоплу – член на УС,  

5. Тихомир Атанасов – член на УС,  

6. Теодор Иванов – член на УС,  

7. Деница Богомилова  - член на УС,  

8. Махмуре Хюсмен– член на УС 

Присъствали лица, 

нечленове на УС 

 

Емилия Германова – изпълнителен директор на МИГ Исперих 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Информация относно самоотвод от Даниел Димитров до УС на МИГ 

Исперих, като орган по избора съгласно чл. 63 и чл. 65 от ЗПКОНПИ. 

     Докладва: Даниел Димитров 

2. Информация за приключена сесия по първи прием на проекти по 

процедура № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 

„Капацитет за растеж на МСП“. 

     Докладва: Емилия Германова 

3. Приемане на  правила за работа на Комисия за подбор на проекти, по 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 

(ОПИК) в изпълнение на подхода Водено от общностите местно 

развитие.  

     Докладва: Емилия Германова 

4. Определяне на лице от екипа на МИГ Исперих, с правомощия да 

назначи КППП по процедура № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, 

мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“.  

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 100 % от 

членовете с право на глас. Гласуване: 7 гласа от присъстващите 8 члена на 

УС. (Съгл. чл. 29, ал. 2 от Устава, представителите на едно и също 

юридическо лице в УС, в случая Община Исперих, са с право на 1 глас) 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на заседанието 

на Управителния съвет. 

                Няма 

 

За протоколист на заседанието бе предложена  и избрана Деница Богомилова  - член на УС 

Гласуване: 6 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова; ”против” – 0;  ”въздържал се” -  0. 

По първа точка от дневния ред г-н Даниел Димитров, информира че е внесъл заявление за самоотвод до 

УС на МИГ Исперих чл. 63 и чл. 65 от „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество“ (обн. в ДВ. бр. 7 от 19.01.2018 г.). във връзка с процедура № 

BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“. Мотивът за 

самоотвод е наличието на частен интерес с един от кандидатите по процедурата – „Добруджа КИТ“ АД гр. 

Исперих и заявлението е депозирано от момента на възникването му, с входящ №24/ 23.03.2018 г.   

Предложено бе съгласно чл. 63, ал.1 от ЗПКОНПИ, това обстоятелство трябва да бъде отразено в 

протокола, а заявителя да не участва във  взимане на решения по процедурата. Предложението бе 

гласувано. 

По втора точка от дневния ред г-жа Германова информира членовете на УС, че Процедура № 

BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ беше отворена за 

кандидатстване с проектни предложения до 16.30 часа на 26.03.2018г. В срок до три работни дни след 



 
 

крайния срок за кандидатстване трябва да се издаде заповед за назначаване на Комисия за подбор на 

проектни предложения (КППП). При разискванията бяха обсъдени принципните действия и ролята на УС 

на МИГ  в процеса на оценка на проектите. Няма взети решения. 

По трета точка от дневния ред, изпълнителният директор запозна присъстващите с текста на  

разработените Вътрешни правила за работа на Комисия за подбор на проекти, по процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014 – 2020 (ОПИК) в изпълнение на подхода Водено от общностите местно 

развитие. Поясни, че правилата са разработени, съгласно изискванията на УО на ОПИК.  

Правилата за работа на КППП бяха предложени за гласуване и бе взето решение за тяхното приемане.  

По четвърта точка членовете на УС бяха информирани, в разработените по чл. 41 ал.2 от 

ПМС161/04.07.2016г. Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към СВОМР, 

е указано, че КППП се назначава със заповед на председателя на УС на МИГ. В станалите разисквания се 

изясни, че от ЦКЗ са получени писма в отговор на въпроси на МИГ как да се процедира, ако е невъзможно 

председателя на УС да издаде заповедта. В конкретния случай, заявеният частен интерес от страна на 

председателя на УС, е основание да се определи друго лице със същите представителни функции като на 

председателя на УС, което да издаде заповед за назначаване на КППП. Съгласно чл. 36 от Устава на 

сдружението, изпълнителния директор представлява МИГ Исперих. Решение№6 на РОС и актуалното 

състояние на организацията е вписано, че се представлява заедно и поотделно от председателя на УС и 

изпълнителния директор. Направено бе предложение на основание на основание чл. 36 и от Устава на 

организацията и съдебно решение №6 от 20.05.2015г. заповедта за назначаване на Комисия за подбор на 

проектни предложения да бъде издадена от Изпълнителния директор на МИГ Исперих, което бе 

гласувано. 

III. РЕШЕНИЯ Гласуване на решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих на основание чл. 65, ал.1 от ЗПКОНПИ, 

приема възникването на частен интерес по самоотвод с вх. № 24/23.03.2018 

г. от датата на заявяването. Всички следващи решения на УС по процедура 

№ BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за 

растеж на МСП“ ще се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на 

УС,  от гласуването се изключва лицето обявило частен интерес.  

Прието : „Да“ – 6 гласа; 

„Против“- 0;  

„Въздържал се“-0 

Не участвал в гласуване – 1 

(Д. Димитров) 

Решение по точка втора от дневния ред  - няма взети  

По точка трета от дневния ред 

Решение 3.1. УС на МИГ Исперих приема Вътрешни правила за работа на 

Комисия за подбор на проекти, по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка 

ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ в изпълнение на подхода Водено от 

общностите местно развитие.  

Прието : „Да“ – 6 гласа; 

„Против“- 0;  

„Въздържал се“-0 

Не участвал в гласуване – 1 

(Д. Димитров) 

Решение 3.2. УС на МИГ Исперих упълномощава изпълнителния директор 

на МИГ Исперих, в качеството му на представляващ да утвърди Вътрешни 

правила за работа на КППП, приети с решение 3.1.  

Прието : „Да“ – 6 гласа; 

„Против“- 0;  

„Въздържал се“-0 

Не участвал в гласуване – 1 

(Д. Димитров) 

По четвърта точка от дневния ред 

Решение 4. УС на МИГ Исперих възлага на изпълнителния директор, в срок  

до 29.03.2018 г. да издаде заповед за назначаване на КППП по Процедура № 

BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж 

на МСП“ и в качеството му на представляващ да организира всички 

действия по процедурата, включително да участва в заседанието на УС за 

одобрение на оценителния доклад. 

Прието: „Да“ – 6 гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 0 

 

Не участвал в гласуване – 1 

(Д. Димитров) 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което 

заседанието е закрито в 18,50 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, по процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 (ОПИК) 

в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.  

2. Самоотвод от г-н Даниел Димитров по Процедура № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка 

ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ 



 
 

 

 

 

Протоколист: .................................. 

  Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова  

  

Зейти Мехмед 

 

  

Джанан Родоплу 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

  

Теодор Иванов 

 

  

Деница Богомилова 

 

  

Махмуре Хюсмен 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

По поставения въпрос смятаме, че при назначаване на Комисия за подбор на проектни  

предложения (КППП), в случай на наличие на конфликт на интереси, назначаването може да 

бъде извършено от заместник председателя на Управителния съвет. В случаите когато такъв не 

е предвиден, следва да се предприемат действия по определяне на такова лице, в съответствие 

със ЗЮЛНЦ, учредителния акт на МИГ и нейния устав. Тъй като в минималните изисквания 

изрично е определено, че КППП се назначава от председателя на УС, в случаите когато това се 

извършва от друго лице, то същото следва да има същия обем представителна власт като 

председателя на УС. 

Доколкото, съгласно чл. 42, ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за 

определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните 

инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на 

подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г., условията за 

кандидатстване се утвърждават от Управителният съвет на МИГ, а не еднолично от неговия 

председател, в този случай може да се приеме, че не е налице хипотеза на конфликт на интереси, 

ако е спазено и условието председателят да няма решаващо влияние при вземането на решението 

на УС на МИГ.  

 

 

 

 

               


