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ПРОТОКОЛ 

 

8/19.11.2019 г. 

 

 

от заседание на Управителния съвет на 

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност 

Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”  

(Сдружение “МИГ Брезово, Братя Даскалови”)  

 

Днес, 19.11.2019 г./Вторник/, от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общината – гр. Брезово, се проведе 

заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност 

Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” (Сдружение “МИГ 

Брезово, Братя Даскалови”), със седалище и адрес на управление: град Брезово 4160, ул. „Г. 

Димитров” №25, ет. 4, община Брезово, Област Пловдив, със следния: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Вземане на решение за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура за подбор на проектни предложения:  

BG06RDNP001 – 19.123 Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на Сдружение 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. 

2. Организационни въпроси. 

 

След проведени разисквания членовете на Управителният съвет взеха следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 По 1-ва точка от дневния ред: 

 

УС на МИГ, определя Комисия в състав: 

1. Маньо Желязков Манев – Председател на комисията за подбор на проектни предложение без 

право на глас (служител на МИГ Брезово, Братя Даскалови, експерт по прилагане на Стратегия за 

ВОМР), образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР, специалност „Агрономство, 

полевъдство“, МАГИСТЪР, специалност „Лозарство и винарство“. 

2. Анна Динева Троева – Секретар на комисията за подбор на проектни предложение без право на 

глас (служител на МИГ Брезово, Братя Даскалови, експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР), 

образователно-квалификационна степен:  
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БАКАЛАВЪР, професионална квалификация ПЕДАГОГ, ДЕТСТКИ И НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ, 

специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;  

МАГИСТЪР, специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

3. Членове на КППП с право на глас: 

3.1. Мария Йосифова Гиева – Външен експерт оценител с право на глас, образователно-

квалификационна степен: БАКАЛАВЪР, специалност „Международни икономически отношения“; 

МАГИСТЪР, специалност „Превод и интеркултурна комуникация“ 

3.2. Станимир Андрикус Кинигополус - Външен експерт оценител с право на глас, образователна 

квалификация магистър икономист, специалност „Европейски експерт по земеделие и селски 

райони“; 

3.3. Диана Илиева Хаджиатанасова - Оценител с право на глас, член на Общото събрание на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови, в качеството и на физическо лице представител на нестопанския сектор, 

образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР, специалност ПОЛЕВЪДСТВО, нова 

специалност „Социално управление“. 

 

4. Резервни членове на КППП: 

4.1. Даниела Асенова Салкина – Резервен член с право на глас Външен експерт оценител , 

образователна квалификация магистър по специалност „Информационни и комуникационни 

технологии и информатика“; 

4.2. Нела Христова Молова – Резервен член с право на глас Външен експерт оценител , 

образователна квалификация бакалавър специалност „Стопанско управление“; 

4.3. Искра Емилова Найденова  - Оценител с право на глас, член на Общото събрание на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови, в качеството и на управител на "ФЕЦ ИСКРА" ООД, представител на 

стопанския сектор, образователна квалификация: бакалавър по специалност „Международни 

икономически отношения“. 

 

II. Задачи на членовете на комисията за подбор на проектни предложения, в т.ч: 

1. Председател на оценителната комисия: 

 Председателят на Комисията ръководи организационно и методически работата, координира 

процеса на оценка в съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС № 

161/4.07.2016 г., Условията за кандидатстване по процедурата и съгласно настоящите правила, 

и обезпечава неговото безпристрастно и прозрачно провеждане; 

 Отговаря за процеса на извършването на оценката на постъпилите проектни предложения в 

срока, съгласно заповедта за назначаване на Комисията; 

 Отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на членовете на 

Комисията; 
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 Отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата – изпращането на исканията за 

пояснителна информация, определяне на сроковете за нейното представяне, присъединяване 

на получената пояснителна информация към съответното проектно предложение; 

 Отговаря за изготвянето на оценителния доклад и проверява дали докладът е подписан от 

всички членове на Комисията. 

2. Секретарят на оценителната комисия: 

 Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни 

дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост на 

дейността на Комисията; 

 Има задължението да информира членовете на Комисията за техния график на работа и да 

осигури тяхното присъствие на заседанията, на които Комисията взима решения по време на 

оценка с цел спазване на единен подход спрямо всички кандидати/партньори и проектни 

предложения; 

 Съхранява надлежно цялата документация от работата на Комисията, в случай, че има такава 

на хартия. 

3. Оценителите в оценителната комисия: 

 Извършват оценка на проектните предложения, която включва: 

  Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимост; 

  Етап 2: Техническа и финансова оценка 

 Участието на оценителите в отделните етапи от оценката се определя автоматично на случаен 

принцип от системата ИСУН 2020. 

 Участват в заседанията на оценителната комисия. 

 Участват в изготвянето и подписват оценителен доклад от работата на комисията. 

 

III. Права в оценителната сесия по процедурата: 

1. Маньо Желязков Манев – администратор. 

2. Анна Динева Троева – администратор. 

3. Мария Йосифова Гиева - оценител. 

4. Станимир Андрикус Кинигополус - оценител. 

5. Диана Илиева Хаджиатанасова – оценител. 

 

Във връзка с така взетото решение, Председателят на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ да издаде Заповед, с която да назначи Комисия за подбор на проектни предложения 

по процедура за подбор на проектни предложения, с която да делегира отговорностите към 

съответните горе цитирани лица. 

         

По 2-ра точка от дневния ред: 
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Членовете на УС на МИГ обсъдиха редица организационни въпроси, свързани с пряката 

работа на АЕУ на СВОМР на Сдружението. 

 

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС  бе закрито в 15:00  часа. 

 

Гласували: 7 /седем/: 

 

1. Стоян Минчев – не участва в обсъждането и гласуването; 

2. Иван Танев – не участва в обсъждането и гласуването; 

3. Желязко Колев – ЗА; 

4. Генка Ташева – ЗА;  

5. Яна Колева – „ЗА“ 

6. Мария Димитракиева – „ЗА“; 

7. Георги Русинов – ЗА; 

8. Минка Григорова – „ЗА“; 

9. Гънчо Прасков – „ЗА“ 

 

Гласували : 7 /седем/ 

 „ЗА” – 7 /седем/ 

„ПРОТИВ” – 0 /нула/ 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/ 

 

 

Протоколирал: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                     /инж. Стоян Г. Минчев/ 
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