
 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 20.07.2020г. 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 в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.338  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 19.7.6 

„Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство в територията „  – Втори прием- 2020 г. 

 

2.Други 

На заседанието присъстваха: 

Председателя на УС Живко Георгиев и представители на членовете на УС:  

Невена Денева – НЧ  « Д. Дончев-Доктора -1893» 

 Кирил Жендов - ЕТ ”Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов”, и  

Митко Ненов - «ТРИАДА»ООД. 

 

Заседанието има кворум и може да взема решения 

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

Николова – Експерт по прилагане на стратегията. 

.   

 

По т.1 от дневния ред:  

Изпълнителният директор информира присъстващите, че: 

1.1. На 17.07.2020 г. в 17:30 е приключил Вторият прием по Процедура в системата  

ИСУН 2020,  BG06RDNP001-19. 338 на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в 

територията „ в изпълнение на Решение на УС на МИГ Тервел-Крушари от 20.11.2019г. и 

Решение на УС от  12.06.2020 г. за удължаване на срока за прием на проектни предложения до 

17.07.2020 г. в 17:30 часа. 

1.2. По Процедура BG06RDNP001-19.338 – Втори прием, в  ИСУН 2020 в срок са 

подадени 6 /Шест/ проектни предложения.  

 

 

 

 

 



BG06RDNP001-19.338-0001

„Дивите растения като храна – опознаване, 

популяризиране и съхранение на местното 

биоразнообразие и кулинарна традиция в община 

Крушари“ ФОНДАЦИЯ КРУГА (ЕИК: 176587010) 17.06.2020 19:31

BG06RDNP001-19.338-0002

ФЕСТИВАЛ НА БЯЛАТА ЖЪТВА - ЗА ЗЕМЯТА, 

ДОБРУДЖАНЕЦА И ХЛЯБА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ (ЕИК: 000852925) 16.07.2020 16:29

BG06RDNP001-19.338-0003

„ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА – КУЛИНАРНАТА АКАДЕМИЯ ДА 

ДОБРУДЖА“ ОБЩИНА КРУШАРИ (Булстат: 000852754) 17.07.2020 16:25

BG06RDNP001-19.338-0004 ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“ ОБЩИНА КРУШАРИ (Булстат: 000852754) 17.07.2020 16:27

BG06RDNP001-19.338-0005

Подобряване на материално-техническата база на 

седемте читалища от Община Крушари чрез закупуване 

на обзавеждане и оборудване ОБЩИНА КРУШАРИ (Булстат: 000852754) 17.07.2020 16:28

BG06RDNP001-19.338-0006 „НЕВИДИМИТЕ СЪКРОВИЩА НА ДОБРУДЖА“ ОБЩИНА КРУШАРИ (Булстат: 000852754) 17.07.2020 17:24

Дата на 

регистрацияПП рег. номер Наименование Кандидат

 
 

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

подмярка 19.7.6, 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 19.7.6. 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА ИЗБРАНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ДОКУМЕНТИ 

ЗА ПОДМЯРКА 7.2  и 19.7.6 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

№ КАНДИДАТ 

Опит в 

подготовка 

на проекти 

Опит в 

оценка на 

проекти 

Точки  

от теста 

1 Галина Недялкова Митева х х 100 

2 Валентина Илиева Ангелова х х 100 

3 Йоана Иванова Спасова х х 100 

4 Eленa Петрова Томова х - 100 

5 Надежда Живкова Неделчева х - 100 

6 Надежда Друмева Бобчева х х 90 

7 Мария Влайкова Джамбазова х х 90 

8 Владимир Румянчев Петков - х 90 

9 Галина Петрова Даскалова х х 50 

 

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 19.7.6. 



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 Живкова Неделчева – външен експерт по мярка 19.7.6-/с право на глас/ 

2. Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт по мерки 19.7.6 - /с право на глас/ 

3. Петранка Димитрова Райчева - член на ОС, представител на неправителствения сектор /с 

право на глас/ която има висше образование и 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.  Eленa Петрова Томова – външен експерт по мярка 6.4 -/с право на глас/ 

3. Надежда Друмева Бобчева - 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 в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.338  на МИГ Тервел-Крушари 

Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното 

и природното наследство в територията „  – Втори прием- 2020 г. в следния състав: 

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 Живкова Неделчева – външен експерт по мярка 19.7.6-/с право на глас/ 

2. Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт по мерки 19.7.6 - /с право на глас/ 

3. Петранка Димитрова Райчева - член на ОС, представител на неправителствения сектор /с 

право на глас/ която има висше образование и 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. Eленa Петрова Томова – външен експерт по мярка 19.7.6 -/с право на глас/ 

3. Надежда Друмева Бобчева - външен експерт по мерки 19.7.6 - /с право на глас/ 

 

 

със задача да разгледа и оцени подадените  проектни предложения по Подмярка 19.7.6 

„Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство в територията „   



 

Председател на УС:   

 

  Живко Георгиев ......................... 

 

Членове на УС:    Невена Денева …………………. 

 

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

 


