
 
 

 

 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

26.02.2020г. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

СНЦ “МИГ – Исперих”;      26.02.2020г./ 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,  

Присъствали лица, 

нечленове на УС 

няма 

 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

1. Информация за приключена сесия по прием на проекти по 

процедура № BG05M9OP001-1.089 МИГ Исперих ОПРЧР1 

„Развитие на предприемачеството“. 

     Докладва: Даниел Димитров 

 

2. Определяне на състава на КППП по процедура № 

BG05M9OP001-1.089 МИГ Исперих ОПРЧР1 „Развитие на 

предприемачеството“.  

                                                                     Докладва: Даниел Димитров 

 

3. Приемане на Вътрешни правила за работа на оценителна комисия 

за подбор на проекти, по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.089 - МИГ 

Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014 – 

2020 (ОПРЧР) в изпълнение на подхода Водено от общностите 

местно развитие.  

                                                                     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 Даниел Димитров, информира членовете на УС, че 

Процедура № BG05M9OP001-1.089 МИГ Исперих ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ 

беше отворена за кандидатстване с проектни предложения до 16.30 часа на 26.02.2020г. В 

рамките на срока за кандидатстване има подадени две проектни предложения и е необходимо да 



 
 

бъде проведена оценителна сесия за разглеждане на подадените проекти. Бяха обсъдени 

принципните действия и ролята на УС на МИГ  в процеса на оценка на проекта. Няма взети 

решения. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Даниел Димитров, че съгласно изискванията на 

ПМС161/04.07.2016г., с които членовете на УС бяха запознати трябва да се издаде заповед за 

назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по Процедура 

BG05M9OP001-1.089  МИГ Исперих ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ .  

Предложен бе следния състав на КППП: 

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. Диана Неделчева Бебенова-Николова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

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

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

3. Надя Иванова Антонова – 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. 

 

По трета точка от дневния ред г-н Даниел Димитров, запозна присъстващите с текста на  

разработените Вътрешни правила за работа на оценителна комисия за подбор на проекти, по 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”  2014 – 2020 (ОПРЧР) в изпълнение на подхода Водено от 

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

на ОПРЧР.  

Вътрешните правилата за работа на оценителна комисия за подбор на проекти бяха предложени 

за гласуване и бе взето решение за тяхното приемане 

 

III. РЕШЕНИЯ Гласуване на 

решенията: 

По втора точка от дневния ред 

 

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

по процедура  № BG05M9OP001-1.089  МИГ Исперих ОПРЧР1 

„Развитие на предприемачеството“: 

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/; 

 

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. Диана Неделчева Бебенова-Николова – външен експерт-

оценител /с право на глас/;    

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. Зорница Венциславова Богданова – външен експерт-оценител /с 

право на глас/; 

 

 

 

Прието: „Да“ – 5 гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

глас/; 

3. Надя Иванова Антонова – външен експерт-оценител /с право на 

глас/. 

 

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

срок  до 29.02.2020г. да издаде заповед за назначаване на КППП по 

Процедура № BG05M9OP001-1.089  МИГ Исперих ОПРЧР1 

„Развитие на предприемачеството“. 

 

 

 

 

 

Прието: „Да“ – 5 гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 0 

 

По трета точка от дневния ред 

 

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема Вътрешни правила за работа 

на оценителна комисия за подбор на проекти, по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-

1.089  - МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ в 

изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.  

Решение 4. УС на МИГ Исперих упълномощава председателя на 

МИГ Исперих, в качеството му на представляващ да утвърди 

Вътрешни правила за работа на оценителна комисия за подбор на 

проекти, приети с решение 3.  

 

 

 

Прието: „Да“ – 5 гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 0 

 

 

Прието: „Да“ – 5 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 18,30 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Вътрешни правила за работа на оценителна комисия за подбор на проекти, по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.089- МИГ Исперих - 

ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“. 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова  

  

Джанан Родоплу 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

  

Деница Богомилова 

 

  


