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ПРОТОКОЛ 
 

7/15.07.2013 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, 15.07.2013 г. /понеделник/, от 11:00 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. 

 

 На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет, а именно: 

 

1. Радньо Нанев Манолов, ЕГН ************, от с. Отец Кирилово, общ. Брезово, обл. Пловдив, притежаващ документ за самоличност л.к.№ 

**************, издадена на ********** г. от МВР – Пловдив – Председател на УС; 

2. Иван Стоянов Танев, ЕГН **************, от с. Оризово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, притежаващ документ за самоличност 

л.к. №********, издадена на ********** г. от МВР – Стара Загора – Зам. Председател на УС; 

3. Гънчо Маринов Прасков, ЕГН  ************, от гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив, притежаващ документ за самоличност л.к. 

№**********, издадена на ******* г. от МВР – Пловдив;  

4. Петко Михайлов Михайлов, ЕГН***********, от с. Оризово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, притежаващ документ за самоличност 

л.к. №**********, издадена на ************ г. от МВР – Стара Загора; 

5. Желязко Колев Колев, ЕГН ************, от гр. Стара Загора, притежаващ документ за самоличност л.к.№ *************, издадена на 

******* г. от МВР – Стара Загора; 

6. Адраман Бекташ Агаджик, ЕГН ************, от с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, притежаващ документ за 

самоличност л.к.№ *********, издадена на ********* г. от МВР – Стара Загора;  

7. Мария Стоянова Димитракиева, ЕГН *******, от с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, притежаваща документ за 

самоличност л.к.№***********, издадена на ********* г. от МВР – Стара Загора; 
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8. Стоян Радев Узунов, ЕГН *******, от гр. София, притежаващ документ за самоличност л.к.№ *********, издадена на ********* г. от МВР – 

София;     

9. Генка Стоянова Ташева, ЕГН ********, от с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, притежаваща документ за самоличност 

л.к.№ ********, издадена на ********** г. от МВР – Стара Загора;   

 

           

Заседанието се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

          

            1. Определяне на представител от местния НПО сектор, като наблюдател в КИП. 

  2. Сформиране на Комисия за избор на проекти /КИП/. 

  3. Определяне на правила за работа в КИП. 

  4. Ред за определяне на конкретни външни оценители за извършване на техническа оценка на заявления с проектни предложения, 

постъпили към СМР на МИГ за периода от 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. 

 

След проведени разисквания Управителният съвет взе следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 По 1-ва точка от дневния ред УС реши: 

 

Като представител на местния НПО сектор в качеството му на наблюдател в КИП да се покани, представител на местно читалище и/или друга НПО от 

региона на общините Брезово и Братя Даскалови.  Конкретното лице, което приеме да участва като наблюдател в КИП, да се впише изрично  в Заповедта 

на Председателя на КИП, определяща датата, мастото, часа и състава за провеждане на Заседание на КИП.  

      

 По 2-ра точка от дневния ред  УС реши: 

 

1. Комисията за избор на проекти се сформира на 15.07.2013 г.  
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       Мотиви: 

      На основание чл.16, ал.1 от Процедурите по прилагане на СМР на МИГ, КИП се сформира до 15 календарни дни след крайната дата за прием на 

заявления за кандидатстване по съответната партида. С оглед на посоченото в чл.6 ал.4 т.4 от Процедурите по прилагане на СМР на МИГ „Мерките от 

СМР са постоянно отворени до 30 юни 2013 г., като заявленията за кандидатстване се приемат до последния ден на всяко календарно тримесечие след 

старта на изпълнение на СМР.” Първата партида проекти, които са вече разгледани, класирани, одобрени и входирани в ДФ „Земеделие” са проектите 

постъпили в периода: 01.01.2013 – 31.03.2013 г. Втората партида проекти, които подлежат на разглеждане и одобрение са проектите постъпили в периода  

/01.04.2013 – 30.06.2013 г./ 

⃰⃰⃰     ⃰⃰⃰⃰     ⃰ 
      2. Комисията за избор на проекти да е в следния състав: 

2.1. Членове на УС: 

1. Радньо Нанев Манолов - Председател на УС на МИГ. Представител на публичния сектор. Председател на КИП  с право на глас; 

2. Иван Стоянов Танев – зам. Председател на УС на МИГ. Представител на публичния сектор. Член на КИП с право на глас; 

3. Гънчо Маринов Прасков – член на УС на МИГ. Представител на публичния сектор. Член на КИП с право на глас; 

4. Петко Михайлов Михайлов – член на УС на МИГ. Представител на публичния сектор. Член на КИП с право на глас; 

5. Желязко Колев Колев – член на УС на МИГ. Представител на стопанския сектор. Член на КИП с право на глас; 

6. Адраман Бекташ Агаджик – член на УС на МИГ. Представител на стопанския сектор. Член на КИП с право на глас; 

7. Мария Стоянова Димитракиева – член на УС на МИГ. Представител на стопанския сектор. Член на КИП с право на глас; 

8. Стоян Радев Узунов – член на УС на МИГ. Представител на стопанския сектор. Член на КИП с право на глас; 

9. Генка Стоянова Ташева – член на УС на МИГ. Представител на стопанския сектор. Член на КИП с право на глас 

 

2.2. Външни експерти – без право на глас /само с наблюдателни и консултативни функции/: 

1. Борис Гърков – инженер, Директор на дирекция СА 

2. Мария  Вълканова – икономист, ИД на „МИГ Тракийско – родопска яка” 

Мотиви: 

На основание чл. 16, ал. 4 от Процедури по прилагане на СМР на МИГ, в КИП се канят външни експерти, притежаващи специфична 

квалификация и опит, свързани с вида на оценяваните проекти. 
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⃰⃰⃰     ⃰⃰⃰⃰     ⃰ 
 

2.3. И. Д. на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, с право на съвещателен глас. 

1. Боян Стефанов Костадинов 

Мотиви:  

На основание чл. 16, ал. 8, т.4 от Процедури по прилагане на СМР на МИГ. 

 

⃰⃰⃰     ⃰⃰⃰⃰     ⃰ 
2.4. Секретар на КИП, без право на глас 

1. Член на Административния екип за управление на стратегията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл.16, 

ал.8,  т.5 от  Процедури по прилагане на СМР на МИГ - да се определи в Заповедта на Председателя на КИП, определяща датата, мястото, 

часа и състава за провеждане на Заседание на КИП. 

2.5. Външни наблюдатели  - без право на глас: 

1. Недялка Маринска – представител на ОС на МИГ определена с решение на ОС от 31.01.2013 г. 

2. Елена Шопова – представител на вестник „Чирпански новини”. 

3. Стоян Денев Памуков – р-л на ловно-рибарско дружество „Средногорец”, гр. Брезово – да се впише изрично в Заповедта на 

председателя на КИП. 
 

По 3-та точка от дневния ред УС реши:  

 

1.  КИП разглежда и оценя проектите, постъпили в рамките на второто календарно тримесечие на 2013 г. /01.04.2013 г. – 30.06.2013 г./ 

Мотиви по т.1: 

Съгласно чл. 6 ал. 4 т. 4 от Процедурите по прилагане на СМР на МИГ. „Мерките от СМР са постоянно отворени до 30 юни 2013 г., като 

заявленията за кандидатстване се приемат до последния ден на всяко календарно тримесечие след старта на изпълнение на СМР. За 

кандидатстване са отворени две покани за прием на проекти: I-ва покана, включваща мерките 121, 121, 123, 311 и 312, със срок за 
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кандидатстване от 10.12.2012 г. до 30.06.2013 г., и II-ра покана, включваща мерките 313, 321 и 322 със срок за кандидатстване от 

12.12.2012 г. до 30.06.2013 г. През 2012 г. няма постъпили проекти. Партидите за прием на проекти към СМР за периода до крайния срок за 

кандидатстване /30.06.2013 г. / вървят на календарни тримесечия. В настоящата партида се разглеждат и оценят проекти постъпили в 

периода 01.04.2013 – 30.06.2013 г. 

⃰⃰⃰     ⃰⃰⃰⃰     ⃰ 
 

2. След като са преминали оценка за административно съответствие и допустимост извършена от АЕУС и последваща техническа оценка, 

извършена от външни оценители. Цялата документация от извършените оценки заедно с проектните предложения се предоставят на КИП за 

окончателно решение. 

3. Право на глас в КИП имат само членовете на УС. Секретарят и наблюдателите нямат право на глас. ИД на МИГ има само съвещателен глас 

/може да дава мнения и уточнения, които да подпомогнат членовете, имащи право на глас в техните решения/. Външните експерти нямат 

право на глас, а само експертни функции при необходимост от допълнително експертно становище.  

4. Заседанията на КИП са редовни, ако на тях присъстват 2/3 от членовете на УС на МИГ. При липса на кворум Председателят на КИП 

насрочва нова дата на заседание. На всяко заседание всички лица, участващи в процеса на подбор, се подписват в присъствен списък. 

5. Решенията на КИП се вземат с мнозинство от повече от половината от членовете на УС. Когато член на КИП гласува против взето решение, 

той подписва съответния протокол с особено мнение, като писмено излага мотивите си за това свое решение.  

6. При необходимост от проверка, пояснение или уточнение на обстоятелства от заявленията, КИП може да се обърне за информация и 

разяснения към съответните институции. Кореспонденцията на КИП е писмена и се подписва от Председателя на КИП. Информацията може 

да се обмени по: пощата, по факс, по електронен път или да се комбинира между няколко от изброените средства.  

7. Председателят на КИП: 

 /1/ ръководи организационно и методически работата на КИП, с оглед законосъобразното извършване на възложените й дейности, осигурява 

безпристрастност и прозрачност на процеса и координира оценяването на проектните предложения; 

 /2/ подписва писма към компетентните органи/институции; 

 /3/ отговаря за изготвянето на протоколите от отделните етапи на оценката и на оценителния доклад и проверява дали докладът е подписан от 

всички членове на КИП; 

 /4/ подписва протоколите от оценката, таблиците за оценка и оценителния доклад от работата на КИП. 
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 8. Секретарят на КИП: 

/1/ подпомага председателя и КИП в дейността им;  

/2/ изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес; 

/3/ осигурява техническата обезпеченост на дейността на КИП;  

/4/ подписва протоколите от оценката, таблиците за оценка и оценителния доклад от работата на КИП. 

9. Членовете на КИП: 

 /1/ разглеждат постъпилите проектни предложения и правят избора на проекти за финансиране на базата на подреждането на проектите от 

външните оценители и в съответствие с политиките формулирани  в СМР. 

 /2/ подписват протоколите за подбора на проектните предложения и  докладите от работата на КИП. 

10. КИП се събира на датата, мястото и в часа, посочени в заповедта на Председателя  на КИП. Преди започване на работата на КИП, 

секретаря на КИП предава на председателя на КИП постъпилите заявления, преминали успешно оценките за административно съответствие и 

допустимост, както и списъка на регистрираните проектни предложения.  

11. Всички членове на КИП подписват декларации за безпристрастност, поверителност, липса на конфликт на интереси по смисъла на ал. 1 т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси, липса на свързани лица и липса на йерархична 

зависимост след което се запознават със списъка на заявленията от съответните кандидати в процедурата. В подписваната декларация лицата 

поемат и задължение за опазване на тайна на всички обстоятелства, които са узнати във връзка с работата им в КИП 

12. Членовете на КИП нямат право на глас при вземане на решения, свързани с проекти, по отношение на които е налице конфликт на 

интереси. 

1) Ако член на КИП се опита да скрие подобен факт, конфликтът на интереси може да се докаже с факти или документи от други членове 

на КИП или от членове на ОС.  

2) При всеки признат случай на конфликт на интереси съответния член на КИП си прави самоотвод.  

3) При непризнат, но доказан конфликт на интереси членът на КИП не се допуска до гласуване, а УС взема решение дали провиненото 

лице да бъде наказано. 

13. Членовете на КИП без право на глас подписват само декларация за поверителност. 

Мотиви по т. 2 до т. 13 включително:  
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чл. 12, чл. 13, чл. 14, чл. 15, чл. 16, чл. 17 от Процедурите за прилагане на СМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови. 

 

⃰⃰⃰     ⃰⃰⃰⃰     ⃰ 
 

14. Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката или гарантирания 

бюджет по СМР е изчерпан, за финансиране се одобряват класираните кандидати в низходящ ред съобразно техническите оценки. 

15. За класираните по реда на т.14 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително 

класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане. 

16. В случаи, когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане е под наличния бюджет по мярката за съответната 

покана КИП може да реши да се класират всички предложения. 

 

Мотиви:  

чл. 18 от Процедурите за прилагане на СМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови. 

 

⃰⃰⃰     ⃰⃰⃰⃰     ⃰ 
17. В случаите по т. 16 остатъкът от средствата по съответната мярка се преразпределя за финансиране на проекти по други мерки на СМР 

съгласно изискванията на нормативните документи.   

19. В случаите, когато след извършване на оценка по реда на т. 14 и т. 15 има проектни предложения, които успешно са преминали оценка за 

административно съответствие и допустимост и техническа експертна оценка, но за които е налице недостиг на средства към момента на 

разглеждането им от КИП, същите се одобряват и се включват в резервен списък към протокола от заседанието на КИП.  

20. В резервния списък проектите се класират по низходящ ред в зависимост от получената техническа оценка. При наличие на проекти с 

еднакъв брой точки на техническата оценка същите се класират по реда на приемане на заявленията за подпомагане. 



                                             

 

                                                                
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови”  

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Договор №РД50-92/13.06.2012 г. 

 

СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” 

Адрес: гр.Брезово 4160 обл. Пловдив  ул. „Георги Димитров”№ 25, ет. 4 

www.mig.brezovo.bg; ел. поща: migb_bd@abv.bg 

 

21. При освобождаване на финансов ресурс класираните в резервния списък проекти се изпращат за разглеждане от ДФ „Земеделие” по реда 

на тяхното класиране до изчерпването на наличните средства. 

 

Мотиви: 

Съгласно чл. 6 ал. 4, т. 4 от Процедурите за прилагане на СМР мерките от СМР са постоянно отворени до 30.06.2013 г. Проектите се 

приемат и оценят на партиди по календарни тримесечия. Няма предвидена възможност за отваряне на нов прием на проекти след 

30.06.2013 г. Процесът по разглеждане на подадените в ДФ „Земеделие” проекти от приема в първото тримесечие на 2013 г. още не е 

приключил и няма яснота дали те ще бъдат одобрени и в какъв размер. Справката направена за искания размер на БФП по партидата 

проекти /01.04. – 30.06.2013/ показва, че има възможност за недостиг на бюджет по някои мерки, а съответно няма яснота за наличния 

към момента свободен ресурс от бюджета на СМР. Успоредно с това МИГ има подадено искане за прехвърляне на средства от Мяркя 311 

към Мярки 321 и 322, и все още няма окончателен отговор. Процедурите за прилагане на СМР и по-конкретно чл. 18 „Одобрение на 

проектните предложения за финансиране” са много по-общи и не дават категорично предписание за действие в подобна ситуация. В ал. 4 

от чл. 18 е предвидена хипотеза в процеса на оценка при наличие на свободен ресурс по една мярка и недостиг на ресурс по друга – след 

приключване на приема да се пренасочат средства. Съгласно чл. 19, ал. 1, всички одобрени от КИП кандидати се посещават на място за 

потвърждаване на достоверността на посочените факти и обстоятелства. Съгласно чл. 19, ал.2 при отрицателен резултат от 

проверката на място се класира следващия проект в списъка. Следва да се има в предвид и факта, че по процедура МИГ няма право на 

отваряне на нови приеми на проекти след 30.06.2013 г. Всичко това налага предвиждане на възможност за изготвяне на резервни списъци с 

одобрени от КИП проекти, които да получат финансиране при освобождаване на ресурс. 

 

⃰⃰⃰     ⃰⃰⃰⃰     ⃰ 
 

22. Всички одобрени за подпомагане кандидати се посещават на място от член/ве на КИП определени със заповед на председателя на КИП. 

 

Мотиви:  
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чл. 19 ал. 1 от Процедурите за прилагане на СМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови. 

 

 

По 4-та точка от дневния ред УС реши:  

 

Изпълнителният директор на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” – Боян Костадинов, да изготви докладна записка към Председателя 

на УС – г-н Манолов, с мотивирано предложение за определяне на външни експерт-оценители /от предварително одобрения списък с външни 

оценители/, предвид спецификата на разглежданите заявления с проектни предложения към СМР на МИГ, постъпили за периода от 01.04.2013 

г. – 30.06.2013 г. Конкретните имена на външните оценители да се впишат в заповедта на Председателя на МИГ. 
 

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС бе закрито в 14:00 часа. 

 

Гласували: 

 „ЗА” – 9 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

Неразделна част от протокола са: 

1. Копие от протокола на ОС от 31.01.2013 г., с решение на ОС за излъчване на представител Недялка Маринска, като наблюдател в 

КИП; 

2. Присъствен лист от Заседанието на УС на МИГ. 

 

Протоколчик на УС: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – техн. асистент на МИГ/ 
 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                        /инж. Радньо Н. Манолов/ 


