
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 11.03.2020г. от 08:30ч. в офиса на сдружението в гр.Тервел се проведе заседание 

на Управителния съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, свикано от Председателя 

на Управителния съвет г-н Живко Георгиев, с дневен ред: 

1.Определяне състава на Комисия  за подбор на подени проектни предложения (КППП) по 

Процедура ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.264  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 6.4. 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" – Втори прием- 2020 г. 

2.Други 

На заседанието присъстваха: 

Председателя на УС Живко Георгиев и членовете на УС:  

Кирил Жендов и Митко Ненов. 

 

Заседанието има кворум и може да взема решения 

На заседанието присъства и изп. директор на МИГ Тервел-Крушари Невена Кирова 

.   

По т.1 от дневния ред:  

Изпълнителният директор докладва, че: 

1.1. На 10.03.2019 г. в 17:30 е приключил Вторият прием по Процедура 

BG06RDNP001-19.264 в системата  ИСУН 2020, по Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности" по Обява за прием на проектни предложения в изпълнение на 

Решение на УС на МИГ Тервел-Крушари от 22.03.2019г. и Решение на УС от 05.02.2020 г за 

удължаване на срока за прием на проектни предложения до 10.03.2020 г. в 17:30 часа. 

1.2. По Процедура BG06RDNP001-19.264 – Втори пием, в  ИСУН 2020 в срок са 

подадени 2 /Две/ проектни предложения.  

Номер на ПП Наименование 

Кандидат 
Дата на 

регистрация 
Регистраци 
онен статус 

Име 

Булстат 
/ЕИК/ 

ЕГН Идентификатор 
  

BG06RDNP001-
19.264-0007 

„Закупуване на 
специализирано 
оборудване за ОПТИКА 
в гр.Тервел“ 

ЕТ Силвия 
Неделчева - СИДИ  124133985 04.03.2020 Регистрирано 

      Регистрирано 

 

1.3. Като се има предвид, че това ще бъде втора оценителна сесия за МИГ-а в ИСУН, по 

подмярка 6.4, изпълнителният директор подробно запозна присъстващите с опита на 

външните експерти от Окончателния списък от проведената процедура за избор на оценители  

(Приложение към настоящия протокол) да извършват оценка на проектни предложения в 

средата на ИСУН по подмярка 6.4. 

 



1.4.  Обсъди  се и досегашната работа с оценителите по предходните КППП. Предвид 

добрите практики и опит придобити от проведените оценителни комисии, Председателя на УС 

предложи следния състав на КППП подмярка 6.4. 

Председател : Даниела Павлова Николова – Експерт по прилагане на  СВОМР-/без право на 

глас/ 

Секретар: Стоян Димитров Дамянов - Координатор за Община Крушари - /без право на глас/ 

   

Членове:   

1. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт по мярка 6.4-/с право на глас/ 

2. Галина Петрова Даскалова– външен експерт по мерки 6.4 - /с право на глас/ 

3.Дияна Колева Илиева - член на ОС, представител на неправителствения сектор /с право на 

глас/ която има висше образование и дългогодишен опит в подготовка и изпълнение на 

проекти финансирани от фондове на ЕС. 

 

Резервни членове:  

1. Татяна  Георгиева Жендова – член на ОС, представител на неправителствения  сектор -/с 

право на глас/ 

2.  Николинка Николова Димова – външен експерт по мярка 6.4 -/с право на глас/ 

3. Снежанка Христова Станева- външен експерт по мерки 6.4- /с право на глас/ 

 

След обсъждане по т.1 от дневния ред, Управителния съвет единодушно взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява Комисия  за подбор на подени проектни предложения ( КППП) за оценителна 

сесия по Процедура BG06RDNP001-19.264 - МИГ Тервел-Крушари - Програма за развитие на 

селските райони,  Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" в 

следния състава – Втори прием 2020 г. 

Председател : Даниела Павлова Николова – Експерт по прилагане на  СВОМР-/без право на 

глас/ 

Секретар: Стоян Димитров Дамянов - Координатор за Община Крушари - /без право на глас/ 

   

Членове:   

1. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт по мярка 6.4-/с право на глас/ 

2. Галина Петрова Даскалова– външен експерт по мерки 6.4 - /с право на глас/ 

3.Дияна Колева Илиева - член на ОС, представител на неправителствения сектор /с право на 

глас/ която има висше образование и дългогодишен опит в подготовка и изпълнение на 

проекти финансирани от фондове на ЕС. 

 

Резервни членове:  

1. Татяна  Георгиева Жендова – член на ОС, представител на неправителствения  сектор -/с 

право на глас/ 

2.  Николинка Николова Димова – външен експерт по мярка 6.4 -/с право на глас/ 

3. Снежанка Христова Станева- външен експерт по мерки 6.4- /с право на глас/ 

 



със задача да разгледа и оцени подадените  проектни предложения по мярка Подмярка 6.4. 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" по Процедура BG06RDNP001-19.264  в 

системата  ИСУН 2020. 

 

Председател на УС:   

 

  Живко Георгиев .........п/п................ 

 

Членове на УС: 

 

Митко Ненов ……п……………….  Кирил Жендов………п……………. 

 


