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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  
Златоград-4980, ул. „Стефан Стамболов” № 1, тел / факс 03071 / 4205 

                          Ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

 

ПРОТОКОЛ № УС - 29/ 18. 05. 2020г. 
ОТ 

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“ 

 

 

 Днес, 18. 05. 2020 г. в 14. 00 часа, на основание чл. 32 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 28 от Устава на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружението, в офиса на МИГ гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1. 

 

На заседанието присъстваха 4 от общо 5 членове на УС, както следва: 
1.ОБЩИНА КИРКОВО, БУЛСТАТ: 000235888, представлявана от Сали Бекир 
Рамадан;  
2.СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА – ЗЛАТОГРАД, ЕИК: 120548861, 

представлявано от Детелин Христов Инджов;  
3.СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
КИРКОВО“, БУЛСТАТ: 108563845, представлявано от Рушен Нури Идриз; 
4.ЕТ "ДЕТЕЛИНА - ХЮСЕИН КАРАКЪС", с ЕИК: 200183016, представлявано от 
Хюсеин Муса Каракъс; 

 Поканите и материалите за свиканото заседание са своевременно изпратени на електронната поща и получени от членовете на УС. Председателят на УС на Сдружението констатира, че има кворум за провеждане на заседанието, може да се проведе и да взема решения.  Председателя предложи за гласуване на дневния ред, като други предложения не бяха постъпили и се премина към разглеждане на точките, както следва: 
 

1. Сформиране на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 
BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства“. 

2. Други. 
 На основание чл.28, ал.2 от Устава на Сдружението, на заседанието на УС присъстваха екипа на МИГ Изпълнителния директор – Пламен Чингаров, с право на съвещателен глас, експертът по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева, Счетоводителя на МИГ-а - Виолета Йорданова и Мелиха Осман – технически асистент. За протоколчик на събранието беше предложена да бъде Мелиха Осман, която изпълнява длъжността технически асистент в МИГ Кирково – Златоград. След гласуване, членовете на УС приеха следното  
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РЕШЕНИЕ № УС - 29. 158 

 На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, УС избира протоколчик на заседанието Мелиха Осман, технически асистент в МИГ Кирково Златоград. 
 Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 4 4 0 0 

 

 

По точка 1 от дневния ред: Сформиране на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1. 
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. 

 Г-н Рамадан, даде думата на Изпълнителният директор да представи информация за приема по процедура BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Г-н Чингаров информира присъстващите, че на 18.05.2020г. в 17.00ч. приключва приема на проектни предложения по BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград, 
Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Във връзка с провеждане на подбор на проектни предложения по процедура 
BG06RDNP001-19.224 и Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР е необходимо сформиране на Комисия за подбор за проектни предложения. Комисията се назначава в срок от три дни след крайния срок за подаване на проектните предложения и в срок от един ден от издаването й се изпраща до ЦКЗ заедно със заявки за създаване на профили в ИСУН 2020 на членовете на оценителната комисия и до УО. Комисията извършва оценка на всички проектни предложения, подадени в определения срок.  Комисията за подбор на проектни предложения 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, членове на общото събрание на МИГ и външни експерти – оценители. Председателят и секретарят на комисията не могат да бъдат външни експерти. Председателят, секретарят и членовете на комисията трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповед за назначаване. Те са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. Всеки член на КППП трябва да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” и за външните експерти-оценители се изисква най-малко 3 (три) години доказан професионален опит или опит в оценяване на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Във връзка с осигуряване на външни експерти – оценители в КППП, от МИГ Кирково - Златоград е проведен Конкурс и съставен списък на външните оценители на МИГ, който списък е достъпен и на сайта на Сдружението. Във връзка с издаването на Заповед за сформиране на КППП, УС на МИГ обсъди и одобри квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, които следва да участват в КППП по 

BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства“. При необходимост МИГ може да ползва външни оценители от Списъка от Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  Комисията за подбор на проектни предложения е съставена от:  

 Председател без право на глас,  
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 Секретар без право на глас,  
 Нечетен брой членове с право на глас – не по-малко от трима 

 Резервни членове – не по-малко от трима.  
 Помощник – оценители, които имат определени конкретни ангажименти  

 в процеса на оценка, изрично определени в заповедта и когато това е приложимо. 
 Наблюдател /и 

 

Членове на комисията не могат: 
 да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)  

№ 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета с някой от кандидатите или партньорите в 
процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 

 да имат интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за  
отнемане на незаконно придобитото имущество по конкретната процедура;  

 да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на  
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с 
кандидат по процедурата; 

 да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост. Във връзка с горното УС на МИГ разисква професионалния опит и квалификация на следните външни експерти - оценители за включване в КППП:  

1. Красимир Захариев Младенов – външен експерт-оценител, член на КВО /с право на глас/, вписан под №26, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС№162/05.07.2016г., Висше образование - Магистър, Квалификация „Икономика и организация на труда, социален мениджмънт и социално предприемачество“.  

2. Преслав Трилков Гайдарски – външен експерт-оценител /с право на глас/, Висше образование – Магистър, Квалификация „Растениевъдство, лозаро - градинарство“. 

3. Павлина Савова Йончина – външен експерт-оценител /с право на глас/, Висше образование – Магистър, Квалификация „Социални стопански и правни науки, професионално направление икономика“, специалност – финанси. Бяха предложени и резервни членове от списъка на външни оценители на МИГ, които са включени и в Списъка на ЦКЗ. 
1. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт-оценител /с право на глас/, вписан под №121, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС№162/05.07.2016г., Висше образование – Магистър, Квалификация „Електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника“. 

2. Васка Николова Каптебилова – външен експерт-оценител /с право на глас/, вписан под №32, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №162/05.07.2016г., Висше образование – Магистър, Квалификация „Технически науки, профил биотехнологии, хранителни технологии, общо инженерство“. 

3. Борислав Филипов Хаджиев – външен експерт-оценител (с право на глас), Висше образование – Магистър, Квалификация „Социални, стопански и правни науки“. 

 По процедурата не са излъчени наблюдатели от УО на ПРСР. 
 За администратори бяха предложени служители на МИГ. След като УС на МИГ разисква квалификацията и професионалния опит на горепосочените лица, които да бъдат включени в Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица отговарят на функцията, която ще изпълняват в КППП. Лицата имат висше образование, професионален опит и опит в административни дейности. 

 Във връзка с гореизложените обстоятелства УС прие следното 
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РЕШЕНИЕ № УС - 29. 159 

 На основание чл. 25, ал. 2, т. 6 и 7 от Устава на Сдружението, чл. 44, ал. 1 от                           ПМС №161/04.07.2016г., и в изпълнение на Споразумение №РД 50-41/27.04.2018г., Управителният съвет на МИГ реши: 
I. Избира Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства“, финансирана от ЕЗФРСР, от Мярка 19 ВОМР на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.,  в следния състав: 
  1. Пламен Маринов Чингаров – член на екипа на МИГ - Председател на КППП /без право на глас/, Висше образование – Инженер, Квалификация - Банково дело, Информационни технологии, Природни науки и информатика, социални, стопански и правни науки, управление и оценка на проекти,   

  2. Ваня Бисерова Димитрова – Секретар на КППП /без право на глас/, Висше образование – Бакалавър, специалност-финанси, Квалификация „Икономист“. 

 

  Членове на КППП с право на глас:  
3. Красимир Захариев Младенов – външен експерт-оценител, член на КВО /с право на глас/, вписан под №26, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №162/05.07.2016г., Висше образование–Магистър, Квалификация „Икономика и организация на труда, социален мениджмънт и социално предприемачество“. 

4. Преслав Трилков Гайдарски – външен експерт-оценител /с право на глас/, Висше образование – Магистър, Квалификация „Растениевъдство, лозаро - градинарство“. 

5. Павлина Савова Йончина – външен експерт-оценител /с право на глас/, Висше образование – Магистър, Квалификация „Социални стопански и правни науки, професионално направление икономика“, специалност – финанси. 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:  
1. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт-оценител /с право на глас/, вписан под №121, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС№162/05.07.2016г., Висше образование–Магистър, Квалификация „Електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника“. 

2. Васка Николова Каптебилова – външен експерт-оценител /с право на глас/, вписан под №32, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №162/05.07.2016г., Висше образование–Магистър, Квалификация „Технически науки, профил биотехнологии, хранителни технологии, общо инженерство“. 

3. Борислав Филипов Хаджиев – външен експерт-оценител (с право на глас), Висше образование – Магистър, Квалификация „Социални, стопански и правни науки“. 

 НАБЛЮДАТЕЛИ – Към момента на приемане на настоящото решение не са определени наблюдатели по оценителната сесия от УО на ПРСР.  
II. Потвърждава, че посочените по т. I членове на комисията притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите по оценка на процедура BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ЕЗФРСР, от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014 

- 2020г. 
 

III. Възлага на Председателя на УС да издаде заповед за определяне на комисия за подбор на проектни предложения с горепосочените членове. 
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IV. Възлага на комисията да изпълни в срок и качествено задачите по оценка на проектните предложения по процедурата, съгласно ВП.2 Правила за подбор на проекти по ПРСР.  
 Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 4 4 0 0 

 

 

По точка 2 от дневния ред: Други – Няма обсъждане и разглеждане на въпроси. 
 

 Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения, Председателят на УС закри заседанието. 
 

 

 Приложение:  
1. Присъствен списък; 
 

 
 

Протоколчик 

               Мелиха Осман, Технически асистент: 

 

Председател: 

САЛИ РАМАДАН, Председател на УС: 
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