
 
 

П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

02.11.2020г./ 17.30 часа 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

02.11.2020г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Тихомир Атанасов – член на УС,  

3. Джанан Родоплу – член на УС,  

4. Деница Богомилова  - член на УС,  

Отсъствали членове на 

УС 

Теодора Каменарова 

Присъствали лица, 

нечленове на 

Управителния съвет 

Емилия Германова – изпълнителен директор и представляващ СНЦ 

„МИГ Исперих“ 

 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Информация за приключена сесия по прием на проекти по 

процедура BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

“Инвестиции в земеделски стопанства”. 

                                                   Докладва: Емилия Германова 

2. Определяне на състава на КППП по процедура № 

BG06RDNP001-19.459-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 80 % от 

членовете с право на глас. Гласуване: 4 гласа.   

 

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

По първа точка от дневния ред г-жа Емилия Германова, информира членовете на УС, че по 

процедура BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства”   беше отворена за кандидатстване с проектни предложения от 21.09.2020г. до 

16.30 часа на 02.11.2020г. В рамките на срока за кандидатстване има подадени два  проекта.  

Съгласно изискване на мярка 4.1. от Стратегията на МИГ Исперих, отразено в  раздел 8 

„Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата“ от Условията за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

“Инвестиции в земеделски стопанства”: „До 50 % от бюджета по процедурата се заделя за 

кандидати: младежи на възраст от 18 години - до не навършени 40 г. към датата на 

кандидатстване, жени, уязвими групи (хора с увреждания и лица, с регистрация в ДБТ над 1 

година). При липса на кандидати, с решение на УС на МИГ Исперих, бюджетът се 

освобождава и пренасочва за останалите кандидати по процедурата на прием“. 

Процедура № BG06RDNP001-19.459 е с един краен срок за кандидатстване и обявен 

бюджет от 96 415,10 лв. безвъзмездна финансова помощ.  

Съгласно Условията на процедурата, сумата за БФП за кандидати младежи на възраст 

от 18 години - до не навършени 40 г. към датата на кандидатстване, жени, уязвими групи 



 
 

(хора с увреждания и лица, с регистрация в ДБТ над 1 година) ще бъде в размер до 48207,55 

лв., за което е необходимо УС да вземе решение. 
По втора 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 мярка 4.1, 
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). 
Членовете на КППП се определят съгласно Минималните изисквания, разработени на 
основание чл. 41, ал. 2 от ПМС 161 от 4 юли 2016 за определяне на правила за координация 
между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, съответно 
местните инициативни рибарски групи, във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от 
общностите местно развитие” за периода 2014 - 2020 г. и приетите от УС на МИГ Исперих 
Правила и ред за оценка на проекти  към СВОМР, финансирани от ПРСР/ ЕЗФРСР. 

Управителният съвет следва да направи подбор на оценители с право на глас и 

членове от общото събрание на МИГ и да определи конкретните лица, които да бъдат 

включени в състава на КППП, включително да потвърди съответствие с притежаваната 

квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със 

заповедта.  

Преди да се пристъпи към поименния състав на КППП, членовете на УС бяха запознати с 

приложимите минимални изисквания по чл. 41 ал.2 от ПМС161/04.07.2016г: 

 

1. „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.  

2. Членовете на комисията могат да бъдат служители на МИГ, членове на общото събрание 

на МИГ и външни експерти – оценители.   

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

4. Делът на представителите на публичния сектор не може да превишава 50 на сто от 

имащите право на глас членове.  

5. Не по-малко от 1/3 от членовете с право на глас на КППП са членове на колективния 

върховен орган на МИГ.   

6. Външните експерти - оценители се избират при спазване на разпоредбите на чл. 13 от 

ПМС №162 от 2016 г.  

7. В работата на комисията могат да участват и наблюдатели по предложение на УО на 

ПРСР 2014-2020 г. и помощник-оценители, които не са членове на КППП.  

8. Председателят, секретарят и членовете на комисията, както и наблюдателите и 

помощник-оценителите, трябва да притежават необходимата квалификация и 

професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта 

за назначаване.  

9. Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата 

квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. 

Предложен бе следния състав на КППП: 

1. Гинка Маринова Георгиева – Председател на КППП /без право на глас/ - член на екипа 

на МИГ, експерт по прилагане на СВОМР в СНЦ „МИГ Исперих“; 

2. Ростислав Величков Енчев – Секретар на КППП /без право на глас/ - технически 

асистент в СНЦ „МИГ Исперих“; 

ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

3.   Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

4.   Магдалена Аспарухова Радева – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

5.  Габриела Маринова Симеонов – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1.  Слава Тодорова Бахчеванска – външен експерт-оценител /с право на глас/. 



 
 

2.  Хатидже Халюк Халим  – член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“, представител на 

стопанския сектор /с право на глас/. 

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

Направени бяха следните КОНСТАТАЦИИ: 

Предложеният състав на КППП отговаря на изискванията, визирани в точки от 1 до 5, като 

следва да се отбележи, че в състава на КППП по процедурата няма предложени лица, които 

да представляват публичния сектор. В състава на КППП са включени двама членове на ОС на 

МИГ. Изпълнено е изискването не по-малко от 1/3 от членовете на КППП са членове на 

колективния върховен орган на МИГ.  

Спазено е изискването по т. 6, като след извършен подбор на външни експерти оценители, 

същите са одобрени от Управителния съвет на МИГ – Исперих с решение № 2.1, вписано в 

протокол от 02.06.2017г. и с решение № 2, вписано в протокол от 09.11.2018г. Списъкът на 

одобрените външни експерти е публикуван на интернет страницата на МИГ Исперих: 

https://www.leaderisperih.eu/?page_id=692. 

По отношение на изискванията по т. 8 и 9, на членовете на УС на сдружението бяха 

представени основни данни за членовете на КППП. Констатирано е, че Председателят, 

секретарят и членовете на комисията притежават необходимата квалификация и 

професионален опит, които са в съответствие със задълженията на всеки член от състава 

на КППП във връзка с оценка на проектните предложения BG06RDNP001-19.459-МИГ 

ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”, а именно: 

1. Председател на КППП: Гинка Маринова Георгиева– служител в СНЦ „МИГ-

Исперих“. Притежава висше образование, степен бакалавър, специалност „Социален 

мениджмънт”. От 01.11.2011г. е експерт по прилагане на стратегия за местно развитие в 

СНЦ „МИГ-Исперих“. Участвала е в процеса на оценяване на подадени проектни 

предложения към СМР на МИГ-Исперих като член на комисия за избор на проекти на 

повече от 50 проекта. Участвала е в състава на  КППП – председател по процедури  по 

мерки от СВОМР по ПРСР 2014-2020г. 

2. Секретар на КППП: Ростислав Величков Енчев – служител в СНЦ „МИГ-Исперих“. 

Притежава висше образование, степен бакалавър, специалност „Аграрна икономика”. От 

17.08.2015г. до 30.09.2015г. и от 21.11.2016г. до момента е технически асистент в СНЦ 

„МИГ-Исперих“. Участвал е в състава на  КППП – председател по процедури  по мерки 

от СВОМР по ПРСР 2014-2020г. 

Членове на КППП с право на глас: 

1. Магдалена Аспарухова Радева - външен експерт оценител. Притежава висше 

образование, степен магистър, специалност „Управление на човешките ресурси“. Има 

професионален опит повече от три години. Има опит в разработване на проекти и 

управлението им. Участвала е в комисия за оценка и избор на заявления за подпомагане, 

подадени по мерките към СМР по ПРСР 2007 – 2013 г. и по мерки от СВОМР по ПРСР 

2014-2020г. 

2. Мария Влайкова Джамбазова - външен експерт оценител. Притежава висше 

образование, степен магистър, специалност „Корпоративни финанси и счетоводство“ и 

„Планиране на регионалното развитие и евроинтеграция“.  Има професионален опит 

повече от три години и опит в разработване на проекти. Участвала е  в комисия за оценка 

и избор на заявления за подпомагане, подадени по мерките към СМР по ПРСР 2007 – 

2013 г. и  мерки към СВОМР по ПРСР 2014 – 2020. 

3. Габриела Маринова Симеонова - член на ОС на СНЦ „МИГ-Исперих“, представител на 

нестопанския сектор. Притежава висше образование, степен магистър, специалност 

„Бизнес консултиране“.  Има професионален опит повече от три години. Участвала е  в 

комисия за оценка и избор на заявления за подпомагане, подадени по мерките към СМР 

по ПРСР 2007 – 2013 г. и  мерки към СВОМР по ПРСР 2014 – 2020. 

Резервни членове: 

1. Слава Тодорова Бахчеванска - външен експерт оценител. Притежава научна степен 

доцент-доктор, специалност „Биотехнологии“. Има професионален опит повече от три 

години. Включена е в списък на лицата, одобрени в проведен Централизиран конкурс за 



 
 

избор на външни оценители. Участвала е в комисия за оценка и избор на заявления за 

подпомагане, подадени по мерките към СМР Мерки от ПРСР 2007 – 2013 г. и  мерки към 

СВОМР по ПРСР 2014 – 2020г. 

2. Хатидже Халюк Халим – член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“, представител на 

стопанския сектор. Притежава висше образования, степен бакалавър специалност 

„Компютърен инженер“ и степен магистър специалност „Счетоводство и контрол“. Има 

професионален опит повече от три години. Има опит в изпълнение на проекти в 

стопанския сектор.  

3. Соня Маринова Обущарова –  външен експерт оценител. Притежава висше 

образование, степен магистър, специалност „Машинен инженер“. Има професионален 

опит повече от три години. Участвала е  в комисия за оценка и избор на заявления за 

подпомагане, подадени по мерки към СВОМР по ПРСР 2014 – 2020г.  

 

Предложението за състава на КППП бе предложено за гласуване. 

 

III. РЕШЕНИЯ  Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1.1.  УС на МИГ Исперих заделя до 50 % от бюджета по 

процедура №BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

“Инвестиции в земеделски стопанства”, съответстващо на сума в 

размер до 48207,55 лв. за безвъзмездна финансова помощ за проекти 

на кандидати: младежи на възраст от 18 години - до не навършени 40 

г. към датата на кандидатстване, жени, уязвими групи (хора с 

увреждания и лица, с регистрация в ДБТ над 1 година). 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2.1. УС на МИГ Исперих одобрява следния състав на КППП 

по процедура  № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

“Инвестиции в земеделски стопанства”: 

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

глас/ - член на екипа на МИГ, експерт по прилагане на СВОМР в 

СНЦ „МИГ Исперих“; 

2. Ростислав Величков Енчев – Секретар на КППП /без право на глас/ 

- технически асистент в СНЦ „МИГ Исперих“; 

ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

3. Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт-оценител /с право 

на глас/; 

4. Магдалена Аспарухова Радева – външен експерт-оценител /с право 

на глас/; 

5. Габриела Маринова Симеонов – член на ОС на СНЦ „МИГ 

Исперих“, представител на нестопанския сектор /с право на глас/; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП 

1. Слава Тодорова Бахчеванска – външен експерт-оценител /с право 

на глас/. 

2.  Хатидже Халюк Халим – член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“, 

представител на стопанския сектор /с право на глас/. 

3. Соня Маринова Обущарова – външен експерт-оценител /с право на 

глас/. 

Решение 2.2 УС на МИГ Исперих възлага на председателя на УС, в 

срок  до 05.11.2020г. да издаде заповед за назначаване на КППП по 

Процедура № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

“Инвестиции в земеделски стопанства”. 

 

Прието с 

единодушие  

4 гласа – “за”; 

”против” – 0; 

”въздържал се” -  0. 

 

 

 

Прието с 

единодушие  

4 гласа – “за”; 

”против” – 0; 

”въздържал се” -  0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

4 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 19.00 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Няма 

 

 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

 

 

 

Членове на УС :      Тихомир Атанасов  

  

Джанан Родоплу 

 

  

Деница Богомилова 

 

  


