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П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

09.10.2019г./ 17.30 часа 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

09.10.2019г./ 17.30 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. Джанан Родоплу – член на УС,  

4. Тихомир Атанасов – член на УС,  

5. Деница Богомилова  - член на УС,  

 

Отсъствали членове на 

УС 

Няма  

Присъствали лица, 

нечленове на 

Управителния съвет 

     Няма 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Информация за приключена сесия за прием на проекти по 

процедура BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 

Капацитет за растеж на МСП - първи краен срок. 

                                                   Докладва: Даниел Димитров 

 

2. Определяне на състава на КППП по процедура BG16RFOP002-

2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП – 

първи краен срок.  

                                                   Докладва: Даниел Димитров 

                      

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

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

членовете с право на глас. Гласуване: 5 гласа от присъстващите 5 

члена на УС.  
 

 

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

 

 

По първа точка от дневния ред г-н Димитров, информира членовете на УС, че Процедура 

BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП – първи краен срок, 

беше отворена за кандидатстване с проектни предложения до 16.30 часа на 09.10.2019г. В 

рамките на срока за кандидатстване има подаден един проект. Разяснено бе, че към момента 

МИГ не разполага с информация за стойността на подаденото проектно предложение.  

Няма взети решения. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Даниел Димитров, информира членовете на УС, че съгласно 
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процедурата за подбор на проекти към Стратегията на МИГ Исперих по ОПИК, предстои да 

бъде проведена оценителна сесия за разглеждане на подаденото проектно предложение. 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. Гинка Маринова Георгиева – Председател на КППП /без право на глас/ - ескперт по 

прилагане на СВОМР 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. Слава Тодорова Бахчеванска – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

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

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

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

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

3. Павлин Тодоров Петров – външен експерт-оценител /с право на глас/. 

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. 

 

III. РЕШЕНИЯ  

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка втора от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих одобрява следния състав на КППП 

по процедура  BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет 

за растеж на МСП – първи краен срок: 

1. Гинка Маринова Георгиева – Председател на КППП /без право 

на глас/ - експерт по прилагане на СВОМР 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. Слава Тодорова Бахчеванска – външен експерт-оценител /с 

право на глас/; 

4. Соня Маринова Обущарова – външен експерт-оценител /с 

право на глас/; 

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

право на глас/; 

   РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт-оценител.  

2. Зорница Венциславова Богданова – външен експерт-оценител.  

3. Павлин Тодоров Петров – външен експерт-оценител. 

 

Прието с единодушие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Решение 2. УС на МИГ Исперих възлага на председателя на УС, в 

срок  до 14.10.2019г. да издаде заповед за назначаване на КППП по 

Процедура BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет 

за растеж на МСП – първи краен срок. 

 

Прието с единодушие 

 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

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

което заседанието е закрито в 18.30 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Няма  

 

 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 
 

Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова  

  

Джанан Родоплу 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

 

 

  

Деница Богомилова 

 

                               


