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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ                                  
   

 

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 

От заседаниe № 55 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна 
група Кирково – Златоград”, проведено на основание чл.26, ал.1 от Устава на сдружението 
на  01. 09. 2022г. /четвъртък/ от 11.00 часа,  с. Кирково, ул. Георги Димитров №1. 

 

1. Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.571 МИГ - Кирково - Златоград  Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – втори прием. 

2.   Други. 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л   № УС - 55 

 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 01.09.2022г. 
 

ПЪРВА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура 
BG06RDNP001-19.571 МИГ - Кирково - Златоград Мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“- втори прием 
 

РЕШЕНИЕ  № УС - 55. 284 

 
На основание чл. 25, ал. 2, т. 6 и 7 от Устава на Сдружението, чл. 44, ал. 1 от                  

ПМС № 161/04.07.2016г., ВП.2 Процедура за подбор на проектни предложения към 
стратегията за ВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР и в изпълнение на 
Споразумение № РД50-41/27.04.2018г., Управителният съвет на МИГ  РЕШИ: 

I. Избира Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 
BG06RDNP001-19.571 МИГ - Кирково - Златоград Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“-
втори прием, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за ВОМР на МИГ КИРКОВО 
– ЗЛАТОГРАД в следния състав: 
  1. Председател на КППП - Юлия Красимирова Бойчева - (без право на глас), член 
на екипа на МИГ. Притежава Висше образование – Образователна – квалификационна 
степен Магистър, Специалност „Връзки с обществеността“  
  2. Секретар на КППП - Виолета Добрева Йорданова - (без право на глас), член на 
екипа на МИГ. Притежава Висше образование – Образователна – квалификационна степен 
Бакалавър, Специалност „Финанси“. 
 

ЧЛЕНОВЕ НА КППП:  

3. Красимир Захариев Младенов – експерт-оценител, член на КВО (с право на 
глас), вписан под №26, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №62/05.07.2016г., Висше 
образование - Магистър, Квалификация „Икономика и организация на труда, социален 
мениджмънт и социално предприемачество“. 

4. 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“. 

5. Ема Фиданова Енева – външен експерт-оценител (с право на глас), вписан под 
№73, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС№162/05.07.2016г., Висше образование – Магистър, 
Квалификация „Социални, стопански и правни науки, икономика, администрация и 
управление“. 
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РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:  

1. Минка Юриева Хаджиева – експерт-оценител, член на КВО (с право на глас), , 
Висше образование -Бакалавър, Квалификация „Информатика“; 

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. 

ПОМОЩНИК ОЦЕНИТЕЛ: 

• Мелиха Адем Осман – помощник оценител без право на глас, технически 
асистент в екипа на МИГ. Притежава Висше образование – Бакалавър, Квалификация 
„Стопанско управление“. 
 
 II. Приема и потвърждава, че посочените по т. I членове на комисията притежават 
необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите 
по оценка на процедура BG06RDNP001-19.571 МИГ - Кирково - Златоград Мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ – втори прием, финансирана от ПРСР 2014 - 2020г. 
 III. Възлага на Председателя на УС да издаде заповед за назначаване на комисия за 
подбор на проектни предложения (КППП) в посочения състав и правомощия. 
 IV. Възлага на комисията да изпълни в срок и качествено задачите по оценка на 
проектните предложения по процедурата, съгласно ВП.2 Процедура за подбор на 
проектни предложения към Стратегията за ВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020 и 
ЕЗФРСР. 
 
 
 
 
Настоящото решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 01.09.2022г., при общ брой 5 /петима/ членове, брой участвали в 
гласуването 3 /трима/, гласували: 
ЗА -  3 /трима/,  ПРОТИВ – 0 /нула/,  ВЪЗДАРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 
 
 
Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
 
 


