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П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

18.10.2018г./ 17.30 часа 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

18.10.2018г./ 17.30 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Зейти Мехмед – член на УС 

3. Теодора Каменарова – 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 

Отсъствали членове на 

УС 

Няма  

Присъствали лица, 

нечленове на 

Управителния съвет 

Емилия Германова – изпълнителен директор и представляващ СНЦ 

„МИГ Исперих“ 

Ростислав Енчев – технически асистент, Председател на КППП, 

Заповед  № 05/11.09.2018г. 

Севат Ибрямова – член на Общото събрание, Секретар на КППП, 

Заповед № 05/11.09.2018г. 

 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Одобряване на оценителен доклад по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-1.035- МИГ Исперих - 

ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“2014-2020 .                                                               

                                                   Докладва: Ростислав Енчев 

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

процедура № BG16RFOP002-2.019-МИГ Исперих, мярка ОПИК1 

„Капацитет за растеж на МСП“. 

                                                   Докладва: Емилия Германова 

3. Определяне на състава на КППП по процедура № 

BG16RFOP002-2.019- МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет 

за растеж на МСП“.  

                                                   Докладва: Даниел Димитров 

4. Вземане на решения за обявяване на конкурс за избор на външни 

експерти – оценители за допълване на разширен списък с 

оценители.     

                                                     Докладва: Емилия Германова 

                      

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) 
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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 Енчев, в качеството си на Председател на Комисия за 

подбор на проектни предложения, назначена със заповед № КППП-05/11.09.2018г., 

информира присъстващите, че е приключила оценителната сесия по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-1.035- МИГ Исперих - ОПРЧР1 

„Развитие на предприемачеството“. Той запозна членовете на УС с Оценителния доклад и 

приложенията към него. 

Нямаше разисквания по точката. Оценителния доклад бе предложен за гласуване. 

 

По втора точка от дневния ред г-жа Емилия 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 за втори път до 16.30 часа на 

18.10.2018 г. В рамките на срока за кандидатстване има подадени два проекта. Разяснено бе, че 

към момента МИГ не разполага с информация за стойността на подадените проектни 

предложения. Съгласно реда за подбор на проекти  към Стратегията по ОПИК, нов, трети прием 

на проекти може да бъде обявен само при наличие на неусвоен финансов ресурс от бюджета по 

мярката, в размер на максималната стойност за финансиране на един проект или 351900,00 лв.  

Няма взети решения. 

 

По трета точка от дневния ред г-н Даниел Димитров, информира членовете на УС, че съгласно 

процедурата за подбор на проекти към Стратегията на МИГ Исперих по ОПИК, предстои да 

бъде проведена оценителна сесия за разглеждане на подадените проектни предложения. 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). Съгласно  чл. 41 ал.2 от 

ПМС161/04.07.2016г. са  разработени  Минимални изисквания, в които са дадени изискванията 

за състава на КППП и те са: 

„КППП е съставена от: председател без право на глас, секретар без право на глас, нечетен брой 

членове с право на глас -  не по-малко от трима и резервни членове - не по-малко от трима.  

Членовете на комисията могат да бъдат служители на МИГ, членовете на общото събрание на 

МИГ  и външни експерти – оценители.   

Председателя и секретаря на комисията не могат да бъдат външни експерти. 

Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да превишава 50 на сто от 

имащите право на глас членове.  

Външните оценители се избират при спазване на разпоредбите на чл.13 от ПМС 162/5 юли 

2016.“  

Предложен бе следния състав на КППП: 

1. Емилия Иванова Германова – Председател на КППП /без право на глас/ - изпълнителен 

директор в СНЦ „МИГ Исперих“; 

2. Севат Садкъ Ибрямова – Секретар на КППП /без право на глас/ - член на ОС на СНЦ 

„МИГ Исперих“; 

ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

3. Зорница Венциславова Богданова – външен експерт-оценител /с право на глас/ - ; 

4. Евдокия Василева Георгиева – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

5. Юлиян Данаилов Георгиев  – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. Росица Николова Кирова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

2. Соня Маринова Обущарова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

3. Павлин Тодоров Петров – външен експерт-оценител /с право на глас/. 
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Вънншните експерти оценители са одобрен от УС на МИГ – Исперих на заседание проведено на 

02.06.2017г. с решение № 2.1. 

Предложението за състава на КППП бе предложено за гласуване. 

 

По четвърта точка Изпълнителният директор г-жа Германова информира членовете на УС, че 

с голяма вероятност споразумението за промяна на Стратегията на МИГ Исперих ще бъде  

подписано в началото на месец ноември 2018г. До сега няма отворени за кандидатстване  мерки  

към Стратегията на МИГ по ПРСР, но се очаква след подписване на споразумението да  обявим 

приеми по голяма част от мерките по ПРСР преди края на годината. Има голям риск да не може 

да бъдат сформирани Комисии за подбор на проектни предложения по мерките от ПРСР, тъй 

като ако мерките се отворят по едно и също време, избраните външни експерти оценители няма 

да са достатъчни, за да могат да се създават комисии по всички отворени процедури. Външните 

експерти, които са в разширения списък с оценители са кандидатствали и са избрани като 

експерти - оценители и в други МИГ и има вероятност да са много натоварени и с други 

ангажименти по оценки. В началото на 2019г. се очаква новите МИГ, избрани по втората 

покана по мярка 19.2 от ПРСР, също да обявят процедури за кандидатстване по мерки от 

стратегиите си. Тези обстоятелства се очертават като рискови не само за сформиране на КППП, 

но и за това, проектните предложения да не може да се оценя в рамките на определените 

срокове по реда за оценка. Поради тази причина е необходимо да бъде допълнена базата данни 

на МИГ Исперих с  външни експерти оценители за участие в Комисиите за подбор на проектни 

предложения. Направено бе предложение да бъде обявена нова покана за подбор на външни 

експерти оценители и допълване на списъка на оценители за проекти по мерки от ПРСР.  

Нямаше разисквания по точката.  Предложението  бе гласувано. 

III. РЕШЕНИЯ  Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1.  УС на МИГ Исперих одобрява оценителен доклад по 

проведена процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № 

BG05M9OP001-1.035- МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на 

предприемачеството“ 2014-2020.   

 

Прието с единодушие  

По трета точка от дневния ред 

Решение 2. УС на МИГ Исперих одобрява следния състав на КППП 

по процедура  № BG16RFOP002-2.019- МИГ Исперих, мярка ОПИК1 

„Капацитет за растеж на МСП“ – втори краен срок: 

1. Емилия Иванова Германова – Председател на КППП без право 

на глас - изпълнителен директор в СНЦ „МИГ Исперих“; 

2. Севат Садкъ Ибрямова – Секретар на КППП без право на глас - 

член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“; 

ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

3. Зорница Венциславова Богданова – външен експерт-оценител с 

право на глас. 

4. Евдокия Василева Георгиева – външен експерт-оценител с 

право на глас. 

5. Юлиян Данаилов Георгиев  – външен експерт-оценител с право 

на глас. 

   РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. Росица Николова Кирова – външен експерт-оценител.  

2. Соня Маринова Обущарова – външен експерт-оценител.  

 3. Павлин Тодоров Петров – външен експерт-оценител. 

Прието с единодушие 

По  четвърта точка от дневния ред:  

Решение 3. УС на МИГ Исперих възлага на изпълнителният 

директор Емилия Германова да подготви и публикува необходимата 

документация и покана за подбор на външни експерти оценители в 

Уеб сайта на МИГ Исперих в срок до 31.10.2018г. 

Прието с единодушие 
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IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

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

което заседанието е закрито в 19.30 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Оценителен доклад по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-

1.035- МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“  
 

 

 

 

 

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 

 

                               


