
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 10.10.2019г. от 08:30 ч. 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 № BG06RDNP001-19.289  на МИГ Тервел-Крушари - Програма за 

развитие на селските райони,  МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ  Подмярка 7.2 “Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” . 

2. Актуализация на Индикативния график за прием на проектни предложения към СВОМР 

Тервел – Крушари, за 2019 г. и Одобрение на Индикативния график за прием на проектни 

предложения към СВОМР Тервел – Крушари, за 2020 г. 

3. Други 

На заседанието присъстваха: 

Председателя на УС Живко Георгиев и членовете на УС: Кирил Жендов, Невена Денева и 

Митко Ненов. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

 

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

Експерта по прилагане на СВОМР Даниела Николова. 

 

По т.1 от дневния ред:  

Изпълнителният директор докладва, че: 

1.1. На 09.10.2019 г. в 17:30 е приключил приемът на проектни предложения по 

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” по Процедура BG06RDNP001-19.289 в системата  

ИСУН 2020, по Обява за прием на проектни предложения в изпълнение на Решение на УС 

на МИГ Тервел-Крушари от 31.05.2019г. и Заповед №15/31.05.2019, както и Решение на УС 

на МИГ Тервел-Крушари от 02.09.2019г. и Заповед №20/02.09.2019, за удължаване срока на 

прием до 09.10.2019 г. 

1.2. По процедурата е подаден едно проектни предложение с № BG06RDNP001-

19.289-0001 „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, по плана 

на с. Крушари“ с кандидат община Крушари 

При спазване на  Минималните изисквания по чл. 41  на ПМС 161, записани и в 

Процедурата за подбор на проекти към СВОМР на МИГ Тервел-Крушари, всяко от 

проектните предложения трябва да се оценява от 2 оценители, изп. Директор предложи 

комисията да се състои от председател, секретар и 3-ма оценители, от които двама да са 

външни екперти-оценители и един да е от състава на ОС на Сдружението.   

1.3. Във връзка приключилият прием на проекти, на основание Вътрешните 

правила за работа на оценителни комисии за подбор на проектни предложения, подадени 



към СТРАТЕГИЯТА и на основание Процедурата за подбор на проекти към Стратегията за 

ВОМР на МИГ Тервел – Крушари  е необходимо да се определи състава на Комисия  за 

подбор на подени проектни предложения (КППП) в оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.289. 

Съставът на комисията е необходимо да се определи съобразно спецификата и броя на 

проектните предложения, като задължително в състава на комисията се включват: 

1) Председател без право на глас; 

2) Секретар без право на глас;  

Председателят и секретарят на комисията може да са  членове на общото събрание на 

МИГ или от екипа. Председателят и секретарят  са без право на глас. 

3) Необходимият брой членове с право на глас (оценители), които са не по-

малко от трима;  

Членовете на комисията могат да бъдат служители на МИГ, членовете на общото 

събрание на МИГ и външни експерти - оценители. 

4) Резервни членове (оценители), които са не по-малко от трима. 

Членовете имат право на глас. Необходимо е да са нечетен брой, като са не по-малко 

от трима. 

Външните оценители задължително да са  лица от списъка на Външните оценители, 

избрани с конкурс проведен от МИГ. Председателят, секретарят и членовете на 

оценителната комисия трябва да притежават необходимата квалификация и професионална 

компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповед на Председателя на 

УС.  

1.4. На заседание на УС от 14.03.2018 г. беше одобрен „Окончателен списък на 

външни експерти – оценители за изпълнение на техническа оценка на проектни 

предложения, подадени към СВОМР на МИГ Тервел-Крушари“. Подреждането в 

Окончателния списък на оценителите е извършено в съответствие със събраните точки при 

извършената оценка съгласно Правилата за избор на външни експерти – оценители на 

проектни предложения, подадени към стратегията за ВОМР на МИГ Тервел – Крушари, 

както следва:  

По подмярка 7.2 според броя получени точки кандидатите се подреждат в следния 

ред: 

   

№ 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 

 

1.5. Като се има предвид, че това ще бъде шеста оценителна сесия за МИГ-а в ИСУН, и 

Втора оценителна сесия по подмярка 7.2, “Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” изп. Директор, 

подробно запозна присъстващите с квалификацията и опита на външните експерти от 

списъка да извършват оценка на проектни предложения в средата на ИСУН (Приложение 

към настоящия протокол). 

1.6.  Обсъди  се, че такъв опит към момента има външните експерти –Галина Недялкова 

Митева  и Галина Петрова Даскалова.  Предложените оценителки са бивши служителки на 

общински структури, общ.Силистра и общ. Добрич и притежават опит в  подготовката, 

кандидатстването и изпълнението на общински проекти. Имат придобит опит в участие на 

оценителни комисии на МИГ Тервел- Крушари и са се доказали че се справят 

професионално в определените срокове.  

По тази причина се предложи те да бъдат включена в комисията. От състава на  ОС на 

МИГ-а се предложи в комисията да бъде включена Дияна Колева Илиева, която има висше 

образование и дългогодишен опит в подготовка и изпълнение на проекти финансирани от 

фондове на ЕС. 

За резервни членове на КППП е необходимо да се изберат двама от горепосоченият 

окончателен списък и един от състава на ОС. 

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

 

РЕШИ: 

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

оценителна сесия по Процедура BG06RDNP001-19.289 - МИГ Тервел-Крушари - Програма 

за развитие на селските райони,  Подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” в следния състава: 

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

глас/ 

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

глас/ 

 

Членове:   

1. Галина Недялкова Митева – външен експерт по мярка 7.2 -/с право на глас/ 

2. Галина Петрова Даскалова – външен експерт по мерки 7.2 - /с право на глас/ 

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

на глас/ 

 

Резервни членове:  

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

право на глас/ 

2. Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт по мярка 6.4-/с право на глас/ 

3. Надежда Живкова Неделчева - външен експерт по мерки 6.4- /с право на глас/ 



 

,със задача да разгледа и оцени подадените  проектни предложения по мярка Подмярка 7,2 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" по Процедура BG06RDNP001-19.289  в 

системата  ИСУН 2020, постъпили по Обява за прием на проектни предложения по 

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” 

 

По т.2 от дневния ред:  

Актуализация на Индикативния график за прием на проектни предложения към СВОМР 

Тервел – Крушари, за 2019 г. и Одобрение на Индикативния график за прием на проектни 

предложения към СВОМР Тервел – Крушари, за 2020 г. 

 

2.1. Даниела Николова – Експерт по прилагане на СВМОР, информира членовете на УС, за 

статуса на проведените процедури и определените срокове в Индикативния график от 

06.03.2019 г. и  удължените срокове за прием по подмярка 6.4 и подмярка 7.2. 

Допълнително се предложи, предвид стартиралата предизборна кампания и предстоящите 

местни избори, срокът за прием на проекти по Подмярка  19.7.6. Подкрепа  за поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията, по 

която допустими кандидати са освен НПО  и Общините, да се актуализира от 03.09.2019 - 

31.10.2019 на 15.12.2019-28.02.2020. 

2.2. Невена Кирова, предложи за обсъждане на УС и изготвен Индикативния график за 

прием на проектни предложения към СВОМР Тервел – Крушари, за 2020 г. 

За Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ да е с 

период на 3-ти прием  от 02.3.2020 - 30.04.2020 за остатъка от ресурса в размер на 127 

022,00 лв  

За Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е одобрена 

процедурата за 2-ри прием от УО с  начало 02.01.2020  до 09.02.2020, за останалият ресурс 

от 99 488,08 лв. 

За Подмярка  19.7.6. „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство в територията“  със срок на 1-ви прием от 15.12.2019-

28.02.2020, за ресурс от 150000,00 лв., и 2-ри прием от 27.04.2020-17.06.2020 за остатъка от 

ресурса. 

 

След обсъждане по т.2 от дневния ред, Управителния съвет единодушно 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Актуализация на Индикативния график за прием на проектни 

предложения към СВОМР Тервел – Крушари, за 2019 г. Срокът за прием на проекти 

по Подмярка  19.7.6. „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство в територията“ се актуализира от 03.09.2019 - 

31.10.2019 на 15.12.2019-28.02.2020. 

 



2. Одобрява Индикативния график за прием на проектни предложения към СВОМР 

Тервел – Крушари, за 2020 г. 

За Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ да е с 

период на 3-ти прием  от 02.3.2020 - 30.04.2020 за остатъка от ресурса в размер на 127 

022,00 лв  

За Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е одобрена 

процедурата за 2-ри прием от УО с  начало 02.01.2020  до 09.02.2020, за останалият 

ресурс от 99 488,08 лв. 

За Подмярка  19.7.6. „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство в територията“  със срок на 1-ви прием от 

15.12.2019-28.02.2020, за ресурс от 150000,00 лв., и 2-ри прием от 27.04.2020-17.06.2020 

за остатъка от ресурса. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на УС, закри заседанието. 

 

 

 

 

 

Председател на УС:  .........................  / Живко Георгиев/     

   

Членове на УС: 

Невена Денева …………………….   Кирил Жендов ……………………. 

 

Митко Ненов ……………………. 


