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П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

12.03.2019г./ 17.30 часа 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

12.03.2019г./ 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. Теодор Иванов – член на УС,  

6. Деница Богомилова  - член на УС,  

 

 

Отсъствали членове на 

УС 

 

Зейти Мехмед  - член на УС, представител на Община Исперих 

Махмуре Хюсмен – член на УС 

Присъствали лица, 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

няма 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

1. Вземане на решение по зададен въпрос и несъответствия в 

Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-

19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства”. 

                                                   Докладва: Даниел Димитров 

                      

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 85,7 % 

от членовете с право на глас. Гласуване: 6 гласа. (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: 5 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова; ”против” – 0;  ”въздържал се” -  0. 

 

По първа точка от дневния ред: от дневния ред г-н Д. Димитров, информира членовете на 

УС на МИГ Исперих, че има зададен въпрос по Условията за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” и е 

необходимо УС да се произнесе. 

Въпросът е подаден от „Фаст Акаунтинг“ ЕООД гр. Исперих и гласи: „Допустими кандидати 

по процедура № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в 

земеделски стопанства” ли са големи предприятия, като се има предвид, че в Условията за 
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кандидатстване е посочено тяхно задължение за поддържане съответствие пет години след 

датата на получаване на окончателното плащане по проекта? Не става ясно от Условията за 

кандидатстване, защото в т. 12 на раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

същите не са посочени.“ 

В изложението си г-н Димитров обясни, че съгласно чл.22, ал. 3 Реда за оценка, приет от УС 

и на 05.04.2018г. и Минималните изисквания, отговорът на въпроси на кандидати трябва да 

бъде утвърден от председателя на УС и стават задължителни за всички кандидати.  

При подготовка на отговора, екипът на МИГ и г-н Димитров са констатирали несъответствия 

в текста на Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.239-МИГ 

ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” както следва: 

 

1. В раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ в т.12 е записано, че:  

„Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да са микро-, малко 

или средно предприятие по смисъла на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за малките и средните 

предприятия. Съответствието с изискването се преценява на база представена Декларация по 

чл.4а, ал.1 от ЗМСП Приложение №13 и справката за обобщените параметри на 

предприятието Приложение №13б, което подава декларация по образец, утвърден от 

министъра на икономиката.“ 

 

2. Текстът по т. 12 от раздел 11.1 на Условията за кандидатстване противоречи на 

посоченото в т. 11 на раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, относим 

към кандидатите, които са големи предприятия. В този раздел, т. 11 гласи: 

„Кандидатът ЗП, а в случаите на проект за колективни инвестиции, участниците формиращи 

юридическото лице, или членовете на групите/организациите на производители се 

задължават да обработват земята до: 

1. Три години от датата получаване на окончателно плащане - за ползватели, 

които са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за 

малките и средните предприятия; 

2. Пет години след датата на получаване на окончателното плащане за 

ползватели, които са големи предприятия.“ 

 

3. Съответствието с критериите за допустимост се проверява етап „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ (ОАСД) по Приложение 1 „Критерии и 

методика за ОАСД“ от „Документи за информация“ към процедурата. В този документ, 

който е част от процедурата за кандидатстване № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, 

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”, няма и не е налична контрола (чек) за 

проверка на кандидатите по т. 12 от раздел 11.1 от Условията за кандидатстване. Т.е. 

всички кандидати, независимо дали са микро, малко, средно или голямо предприятие, 

съгласно критериите за ОАСД са допустими, без разлика във вида предприятие.  

При станалите разисквания членовете на УС констатираха, че така формулирани, двете 

подточки: „т. 12 от раздел 11.1, и т. 11 от раздел 13.2. в Условията за кандидатстване“ са 

взаимно противоречиви, което е несъответствие по отношение на допустимите кандидати, за 

които не се предвиждат ограничения, съгласно мярка 4.1. в одобрената Стратегия за ВОМР и 

описанието на същите кандидати, в раздел 11 „Допустими кандидати“ от Условията за 

кандидатстване по процедурата.  

Г-н Димитров информира присъстващите, че промени по обявени процедури могат да се 

правят съгласно чл. 46а, ал. 6 от Наредба 22/14.12.2015г., но това несъответствие не попада в 

обхвата на чл. 46а, ал. 6 и предложи УС на МИГ Исперих да вземе решения по 

констатираното несъответствие, с което да не се взима под внимание т. 12 от раздел 11.1 от 

Условията за кандидатстване.  

 

Предложението бе гласувано.   
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Решения: Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. Във връзка с констатирано несъответствие в Условията за 

кандидатстване, след обявяване на първи прием на проекти по 

процедурата № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

“Инвестиции в земеделски стопанства” с краен срок 15.04.2019г., УС 

на МИГ Исперих, реши: съдържанието на раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ Условията за кандидатстване, по 

процедурата № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, да се чете от 

„т. 1 до т. 11“. 

 

Решение 2. Възлага на председателя на УС да утвърди отговор на 

зададения въпрос по процедура № BG06RDNP001-19.239-МИГ 

ИСПЕРИХ, съгласно решение №1 и отговорът да се публикува на 

интернет страницата на МИГ Исперих. 

 

Прието с 

единодушие  

6 гласа – “за”; 

”против” – 0; 

”въздържал се” -  0. 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие  

6 гласа – “за”; 

”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 19.25 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Няма 

 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

 

 

Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова  

 

Джанан Родоплу 

 

 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

 

 

  

Теодор Иванов 

 

 

 

  

Деница Богомилова 

 

 

 

                               


