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 П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

31.07.2018г./ 17.30 часа 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

31.07.2018г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието:       Теодора Каменарова  

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

1. Теодора Каменарова – член на УС,  

2. Джанан Родоплу – член на УС,  

3. Тихомир Атанасов – член на УС,  

4. Теодор Иванов – член на УС,  

5. Деница Богомилова  - член на УС,  

6. Махмуре Хюсмен– член на УС 

 

Отсъствали членове на УС 7. Даниел Димитров – председател на УС 

8. Зейти Мехмед – член на УС 

Присъствали лица, 

нечленове на Управителния 

съвет 

Гинка Георгиева – експерт по прилагате на СВОМР, Председател на 

КППП, Заповед № КППП 02/29.03.2018г. и Заповед № КППП-

03/03.07.2018г.       
Габриела Симеонова – член на Общото събрание, Секретар на КППП, 

Заповед № КППП 02/29.03.2018г. и Заповед № КППП-

03/03.07.2018г.     
 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Одобряване на Коригиран оценителен доклад от извършена втора 

оценителна сесия по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

помощ № BG16RFOP002-2.019 МИГ Исперих – ОПИК1 „Капацитет за 

растеж на МСП“ по Приоритетна ОС 2 „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. 

„Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020 .                                                               

                                                   Докладва: Гинка Георгиева                                                    

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 86 % от 

членовете с право на глас. Гласуване: 6  гласа от присъстващите 6 члена на 

УС.  

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения – по свикването, конституирането  и провеждането на заседанието 

на Управителния съвет. 

                Няма 

 

За председателстващ заседанието бе избрана Теодора Каменарова. Гласуване: 5 гласа – “за” без гласа на 

Теодора Каменарова ; ”против” – 0;      ”въздържал се” -  0.   

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

Гласуване: 5 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова  ; ”против” – 0;      ”въздържал се” -  0. 

Преди започване на заседанието бе направено следното уточнение: г-н Даниел Димитров е внесъл на 

23.03.2018г. заявление за самоотвод до УС на МИГ Исперих, съгласно 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.   

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.  
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 По първа точка от дневния ред, г-жа Георгиева, в качеството си на Председател на Комисия 

за подбор на проектни предложения, назначена със заповед № КППП-02/29.03.2018г., 

променена и допълнена със Заповед № КППП-03/03.07.2018г.  информира присъстващите 

членове на УС, че в резултат на получен  от УО на ОПИК доклад за предварителен контрол на 

оценителен доклад по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.019 

МИГ Исперих - ОПИК1 „Капацитет за  растеж на МСП“  се наложи да се проведе втора оценителна 

сесия за избор на проектни предложения по процедурата, тъй като проверяващият екип е открил 

пропуски в проведената първа оценителна сесия и е необходимо те да бъдат отстранени. 

Информира присъстващите, че втората оценителна сесия е приключила и ги запозна с 

коригирания оценителен доклад  и приложенията към него. 

Нямаше разисквания по точката. Коригираният оценителн доклад бе предложен за гласуване. 
 

III. РЕШЕНИЯ  Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1.1.  УС на МИГ Исперих одобрява коригиран оценителен доклад 

по проведена процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № 

BG16RFOP002-2.019 МИГ Исперих - ОПИК1 „Капацитет за растеж на 

МСП“ по  ОПИК 2014-2020.  

  

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 6 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

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

заседанието е закрито в 18.40 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Коригиран оценителен доклад по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-

2.019 МИГ Исперих - ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“  

 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

 

 

Членове на УС :      

 

 

Теодора Каменарова 

 

  
 

 Джанан Родоплу 
 

  

Тихомир Атанасов 

 

  

Теодор Иванов 

 

  

Деница Богомилова 

 

  

Махмуре Хюсмен 

 

                               


