Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС
№ 4 / 25.09.2018 г.

Днес 25.09.2018 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 9:00 ч. се проведе заседание на
Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с
наименование "Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица". Събранието е
свикано при спазване изискванията на чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Устава на
Сдружението. На Общото събрание бяха поканени всички 42 членове на СНЦ „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица” като участие взеха представители на 23 члена. Съгласно
чл. 35, ал. 1 от Устава събранието е законно и може да взема решения.
Без право на глас присъстваха: Петя Шиварова – изпълнителен директор на СНЦ; Ренета
Христова – експерт СВОМР и Мария Тодорова – експерт СВОМР
Събранието бе открито от г- н Румен Стоилов – председател на УС. Председателят на
УС подложи предварително обявения от Управителния съвет дневен ред на гласуване.
Дневен ред:
1. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 002-1
„Повишаване на
производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“,
Процедура № BG16RFOP002-2.026 от ОПИК от Стратегия за ВОМР на МИГ – външни
оценители и членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на
МИГ;
2. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия“ , Процедура № BG06RDNP001-19.053 от ПРСР от Стратегия за
ВОМР на МИГ - външни оценители и членове на Общото събрание на МИГ, избрани от
Общото събрание на МИГ;
3. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства", Процедура № BG06RDNP001-19.063 от ПРСР от Стратегия за
ВОМР на МИГ- външни оценители и членове на Общото събрание на МИГ, избрани от
Общото събрание на МИГ;
4. Одобрение и гласуване на актуализирана на ИГРП за 2018 г.
5. Одобрение и гласуване на Бюджет за 2019 г.
6. Привеждане на състава на ОС и УС съгласно Изисквания към МИГ от Наредба № 22
от 14.12.2015 г.
7. Други
Дневния ред бе приет единодушно, „Против” и „Въздържали се” няма. За протоколист бе
избрана Мария Тодорова – експерт СВОМР.
По т. 1. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 002-1 „Повишаване на
производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“,
Процедура № BG16RFOP002-2.026 от ОПИК от Стратегия за ВОМР на МИГ членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ:

Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Във връзка с предстоящия краен срок на прием на проектни предложения по Процедура
№ BG16RFOP002-2.026 мярка 001-1 „Повишаване на производителността и експортния
потенциал на МСП на територията на МИГ“ трябва да бъде сформирана оценителна
комисия въз основа на заповед на председателя на УС. Следва да бъдат обсъдени и
одобрени квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете
на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, които следва да участват в
КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.026 мярка 001-1 „Повишаване на
производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“.
Също така да се обсъди наличие на съответствие на квалификацията и професионалната
компетентност на председателя, секретаря и членовете на комисията с право на глас, със
съответните задачи, възложени им със заповедта.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата
квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС №162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи „Външните експерти-оценители,
членове на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно
вида на оценяваните проекти.“
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и
съставил Списък на външните оценители на МИГ.
Информация за процедура № BG16RFOP002-2.026 МИГ - Котел, Сунгурларе и
Върбица – "Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП
на територията на МИГ"
Финансирането на проекти на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” чрез
стратегията за ВОМР по ОПИК цели повишаване на конкурентоспособността на
местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез
диверсификация и алтернативни дейности, в т.ч. подобряване нивото на оцеляване на
МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството с цел създаване на нови
устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и
възможности за повишаване на доходите му и/или повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на тези територии с цел подобряване на
производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на
експортния потенциал на предприятията.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да се създадат
възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на
продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с
безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване
на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране. Следва да се повиши
конкурентоспособността на предприятията, да се засили тяхното участие във веригата на
добавена стойност и да се ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на
силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда.
Прилагането на настоящата процедура ще допринесе и за постигането на Специфичната
цел на СВОМР: Повишаване на производителността, и експортния потенциал,
ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал,
природни ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси и др.
Очакваните резултати от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са свързани с подобряване на конкурентоспособността на
предприятията, създаване на потенциал за експорт и като резултат – подобряване на
пазарното им присъствие чрез внедряване на технологии за подобряване на
производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на
производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно

повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата
за добавяне на стойност.
В тази връзка, ОС трябва да обсъди квалификацията и професионалния опит на
външните експерти – оценители в КППП.
Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с
образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3
години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в
оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки
(опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността
на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР
2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване
на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 01:
1. В КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.026 МИГ - Котел, Сунгурларе и
Върбица – "Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП
на територията на МИГ" да бъдат включени външни експерти оценители,
притежаващи диплома за висше образование с образователно- квалификационна
степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална
област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование
«Социални, стопански и правни науки», професионални направления „Право“,
„Икономика“, „Стопанско управление“, «Администрация и управление»
/специалност «Управление на европейски проекти и програми»/ или в оценяването
на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в
оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността
на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни
предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода
на действие на ПРСР 2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти,
свързани с преодоляване на регионалните дисбаланси в България).
Правата и задълженията на външните експерти - оценители се обективизират в
Заповедта за сформиране на комисия.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на ОС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.

Владимир Дуков – оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ,
с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, насочени към регионалното
развитие и преодоляване на регионални дисбаланси.

Марияна Янева Саваклиева – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.

Нели Радославова Кадиева - оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс
на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в оценяване на

проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в
периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.
С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.026 съобразно
ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково
споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, ОС взема следното:
РЕШЕНИЕ № 02:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
външните експерти- оценители, участващи в КППП по процедура №
BG16RFOP002-2.026 МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица – "Повишаване на
производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ"
(Владимир Дуков, Марияна Янева Саваклиева и Нели Радославова Кадиева) са в
съответствие с конкретната процедура и задачите, които следва да изпълняват
външните експерти-оценители съгласно правилата за работа на оценителната
комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на
комисия.
ОС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Владимир Дуков,
Марияна Янева Саваклиева и Нели Радославова Кадиева.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
♦♦♦ Относно останалите членове на комисията - председател и секретар:
Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за
включване в КППП предложения бе взет предвид този факта и спазването на
разпоредбите на на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат
изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните
подходящи предложения:

Мария Николова Тодорова – член на екипа на МИГ за председател на КППП,
член на екипа на МИГ. Лицето е част от екипа на МИГ и има експертен и
административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране
на проекти. Като член на екипа на МИГ познава дейността на МИГ.

СНЦ Клуб по конен спорт «Демет» - член на ОС за секретар без право на глас,
организацията има професионален опит в сферата на маркетинга, таргетирането,
повишаване на експортния потенциал чрез рационално макроикономическо управление,
стимулиране развитиетона предприемачеството и конкуренцията в стопанството и пълна
мобилизация на вътрешните ресурси, включително и с помощта на политика за
стимулиране на растежа чрез ефективно използване на спестяванията и капиталните
вложения. Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден
административен капацитет от участието си в проекти и програми.

„Цветанов“ ЕООД - член на ОС за член на КППП, член на Общото събрание.
Юридическото лице има професионален опит в сферата на професионалната си
квалификация. Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ. Има изграден
административен капацитет от управлението на бизнеса си. Има опит в стимулиране
предприемачеството на територията на МИГ и подобряване на нивото на оцеляване и
създаване на нови МСП на територията на МИГ, които са задължителни при прилагане
на СВОМР в частта мерки по ОПИК.

Петя Александрова Шиварова – член на екипа на МИГ за член на КППП. Лицето
има изключителен опит в оценката, мониторинга и администрирането на проекти, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013. Като член на екипа на МИГ познава
дейността на МИГ.

Ренета Мартинова Христова – член на екипа на МИГ за член на КППП. Лицето е

част от екипа на МИГ и има експертен и административен опит в рамките на повече от 5
години, както и опит в администриране на проекти. Като член на екипа на МИГ познава
дейността на МИГ.
ОС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП.
Мария Тодорова, Ренета Христова и Петя Шиварова имат висше образование,
професионален опит и опит в административни и проектни дейности. Юридическите
лица – членове на КППП трябва да предложат като изпълняващи функцията член на
оценителната комисия лица, притежаващи диплома за висше образование с
образователно- квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3
години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на
висше образование «Социални, стопански и правни науки», професионални направления
„Право“, „Икономика“, „Стопанско управление“, «Администрация и управление»
/специалност «Управление на европейски проекти и програми»/ или в оценяването на
проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в
оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността на
предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР
2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване
на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 03:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура № BG16RFOP0022.026 МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица – "Повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" (Мария Николова
Тодорова, СНЦ Клуб по конен спорт «Демет», „Цветанов“ ЕООД, Петя Шиварова и
Ренета Христова) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, съгласно
правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които се
обективират в Заповедта за сформиране на комисия.
ОС утвърждава поименно следните членове в КППП - Мария Николова Тодорова,
и „Цветанов“ ЕООД, секретар в КППП - СНЦ Клуб по конен спорт «Демет» и член
в КППП –„Цветанов“ ЕООД.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 04:
Общото събрание определя състав на КППП по процедура № BG16RFOP002-2.026
МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица – "Повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" в следния състав:
Мария Николова Тодорова – председател през право на глас;
СНЦ Клуб по конен спорт «Демет» - секретар без право на глас;
Владимир Дуков – член;
Марияна Янева Саваклиева – член;
„Цветанов“ ЕООД - член.
Резервни членове:
Нели Радославова Кадиева;

Петя Александрова Шиварова;
Ренета Мартинова Христова.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 05:
Юридическите лица – членове на КППП предлагат за изпълняващи функцията
секретар и член на оценителната комисия лица, отговарящи на изискванията на
чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 2. Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG06RDNP001-19.053 МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия“ .от ПРСР от Стратегия за ВОМР
на МИГ - външни оценители и членове на Общото събрание на МИГ, избрани от
Общото събрание на МИГ
Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Във връзка с предстоящия краен срок на прием на проектни предложения по по Мярка
7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия“, Процедура № BG06RDNP001-19.053
от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ трябва да бъде сформирана оценителна комисия
въз основа на заповед на председателя на УС. Следва да бъдат обсъдени и одобрени
квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на
комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, които следва да участват в КППП
по процедура BG06RDNP001-19.053 - МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ .
Също така да се обсъди наличие на съответствие на квалификацията и професионалната
компетентност на председателя, секретаря и членовете на комисията с право на глас, със
съответните задачи, възложени им със заповедта.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата
квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС №162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи „Външните експерти-оценители,
членове на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно
вида на оценяваните проекти.“
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и
съставил Списък на външните оценители на МИГ.
Информация за процедура BG06RDNP001-19.053 - МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И
ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването,

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия“
Финансирането на проекти на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” чрез
стратегията за ВОМР по ПРСР цели съхраняване на природните и културни ресурси на
територията, чрез популяризиране на територията, повишаване на туристическата
атрактивност и достъп до основни туристически обекти и услуги; Повишаване
качеството на живот на територията на МИГ и създаване на възможности за развитие на
територията на МИГ.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е: Повишаване
конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски
дейности; Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности;
развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на
енергия от ВЕИ за собствено потребление; Развитие на туризъм, съчетаващ природни и
културни ценности..
Прилагането на настоящата процедура ще допринесе и за постигането на Специфична
цел 3 от СВОМР: Повишаване на привлекателността и превръщането на
територията на МИГ в предпочитана туристическа дестинация.
Очакваните резултати от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са свързани със създаване на възможност да бъдат създадени и
обновени малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна
да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на
околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.
Процедурата предлага възможности населените места на територията на „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица” да станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез
поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно
развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата публична
техническа инфраструктура. По този начин ще се постигне както съхраняването на
населените места, така и ще се осигури поддържането на образователните услуги, и
осигуряването на работни места. Прилагането на мярката на територията на „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица” ще допринесе за повишаване нивата на устойчива
заетост. Тя ще бъде част от подкрепата, която ПРСР 2014 - 2020 ще предостави, за да се
насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото
развитие на територията.
В тази връзка, ОС трябва да обсъди квалификацията и професионалния опит на
външните експерти – оценители в КППП.
Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с
образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3
години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в
оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки
(опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността
на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР
2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване
на регионалните дисбаланси в България).

Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 06:
1. В КППП по процедура BG06RDNP001-19.053 - МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И
ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия“ трябва да бъдат включени външни експерти оценители,
притежаващи диплома за висше образование с образователно- квалификационна
степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална
област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование
«Хуманитарни науки», «Технически науки» и «Социални, стопански и правни
науки», професионални направления «История и археология», «Архитектура,
строителство и геодезия”, „Право“, „Икономика“, „Стопанско управление“,
«Администрация и управление» /специалност «Управление на европейски проекти
и програми»/ или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури
за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за
повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на
продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари, или,
минимум 3 години опит в оценката на проектни предложения или процедури по
ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни
групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 – 2013, или,
опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване на
регионалните дисбаланси в България).
Правата и задълженията на външните експерти - оценители се обективизират в
Заповедта за сформиране на комисия.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на ОС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.

Владимир Дуков – оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ,
с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, насочени към регионалното
развитие и преодоляване на регионални дисбаланси.

Борис Саваклиев – оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ,
с изключителен опит в професионалната си сфера, опит в оценяване на проектни
предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на
действие на ПРСР 2007 - 2013.
С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура BG06RDNP001-19.053 - МИГ „КОТЕЛ,
СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура,
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на
енергия“съобразно ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано
рамково споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, ОС взема следното:
РЕШЕНИЕ № 07:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
външните експерти- оценители, участващи в КППП по процедура BG06RDNP00119.053 - МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Владимир Дуков, Бориc
Саваклиев) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, които следва да
изпълняват външните експерти-оценители съгласно правилата за работа на
оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за
сформиране на комисия.
ОС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Владимир Дуков,
Борис Саваклиев.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
♦♦♦ Относно останалите членове на комисията - председател и секретар:
Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за
включване в КППП предложения бе взет предвид този факта и спазването на
разпоредбите на на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат
изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните
подходящи предложения:

Петя Александрова Шиварова – член на екипа на МИГ за председател на КППП,
член на екипа на МИГ. Лицето има изключителен опит в оценката, мониторинга и
администрирането на проекти, опит в оценяване на проектни предложения в Местни
инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 2013. Като член на екипа на МИГ познава дейността на МИГ.

СНЦ „МАК” – член на ОС за секретар без право на глас, организацията има
професионален опит в сферата на реализиране на европейски, национални и общински
политики в сферата на гражданското образование, интеграцията на уязвими групи
маркетинга; реализирала е дейности за развитие на младите хора в малките населени
места в селските райони; активно е участвала в дейности по промотиране на местната
идентичност и продукти от местен характер. Като член на Общото събрание познава
дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от участието си в проекти
и програми.

СНЦ Клуб по конен спорт «Демет» - член на ОС за член, организацията има
професионален опит в сферата на развитие на динамична жизнена среда и подобряване
качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и
взаимодействие за инициативи от общ интерес; развитие на практики и модели за добро
управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като
основа за териториално развитие; развитие на териториална идентичност, маркетинг и
марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.
Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден
административен капацитет от участието си в проекти и програми.

СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” - член на ОС за член, организацията има опит в сферата
на опит в участие в организирането и провеждането на значими за местната общност
културни събития, фестивали, изследвания, постановки и др., свързани с нематериалното
културно наследство;. добро познаване чрез пряко участие в културния живот на
местната общност на местната културна идентичност; участие в разработване и/или
разработване на проекти и програми в сферата на културата; добри компютърни знания.
Организацията изпълнява в настоящия момент проект по ПРСР.

Ренета Мартинова Христова – за член на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и
има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години,
както и опит в администриране на проекти.

Мария Николова Тодорова – член на екипа на МИГ за председател на КППП,
член на екипа на МИГ. Лицето е част от екипа на МИГ и има експертен и
административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране
на проекти. Като член на екипа на МИГ познава дейността на МИГ.
ОС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица -

юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП.
Петя Шиварова, Ренета Христова и Мария Тодорова имат висше образование,
професионален опит и опит в административни дейности. Юридическите лица – членове
на КППП трябва да предложат като изпълняващи функцията член на оценителната
комисия лица, притежаващи диплома за висше образование с образователноквалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в
професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше
образование «Социални, стопански и правни науки», професионални направления
„Право“, „Икономика“, „Стопанско управление“, «Администрация и управление»
/специалност «Управление на европейски проекти и програми»/ или в оценяването на
проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в
оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността на
предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР
2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване
на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 08:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура BG06RDNP00119.053 - МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Петя Александрова Шиварова,
СНЦ „МАК”, СНЦ Клуб по конен спорт «Демет», СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ», Ренета
Мартинова Христова и Мария Николова Тодорова) са в съответствие с
конкретната процедура и задачите, съгласно правилата за работа на оценителната
комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на
комисия.
ОС утвърждава поименно следните членове в КППП – Петя Александрова
Шиварова, СНЦ „МАК”, СНЦ Клуб по конен спорт «Демет», СНЦ «ЕКО –
ПРОЕКТ», Ренета Мартинова Христова и Мария Николова Тодорова.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 09:
Общото събрание определя състав на КППП по процедура BG06RDNP001-19.053 МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия“ в следния състав:
Петя Александрова Шиварова – председател през право на глас;
СНЦ «МАК» - секретар без право на глас;
Владимир Дуков – член;
Борис Саваклиев – член;
СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ» - член.

Резервни членове:
СНЦ Клуб по конен спорт «Демет»;
Ренета Мартинова Христова;
Мария Николова Тодорова.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 10:
Юридическите лица – членове на КППП предлагат за изпълняващи функцията
секретар и член на оценителната комисия лица, отговарящи на изискванията на
чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 3. Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG06RDNP001-19.063 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства” “ .от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ - външни
оценители и членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на
МИГ
Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Във връзка с предстоящия краен срок на прием на проектни предложения по по Мярка
7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия“, Процедура № BG06RDNP001-19.063
от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ трябва да бъде сформирана оценителна комисия
въз основа на заповед на председателя на УС. Следва да бъдат обсъдени и одобрени
квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на
комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, които следва да участват в КППП
по процедура BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” .
Също така да се обсъди наличие на съответствие на квалификацията и професионалната
компетентност на председателя, секретаря и членовете на комисията с право на глас, със
съответните задачи, възложени им със заповедта.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата
квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС №162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи „Външните експерти-оценители,
членове на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно
вида на оценяваните проекти.“
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и
съставил Списък на външните оценители на МИГ.
Информация за процедура BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Финансирането на проекти на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” чрез
стратегията за ВОМР по ПРСР цели Създаване на условия за устойчиво развитие на
конкурентноспособен
земеделски
и
горски
сектор,
както
и
повишвне
конкурентноспособността на местната икономика и възможностите за бизнес и
устойчива трудова заетост чрез производство на местни продукти и добавяне на
стойност; Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на
възможности за развитие на територията на МИГ.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е: преструктуриране и
развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането
на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; опазване
на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и
подобряване на условията в земеделските стопанства; насърчаване на сътрудничеството
между земеделските стопани.

Прилагането на настоящата процедура ще допринесе и за постигането на Специфична
цел 1 от СВОМР: Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и горски
сектор.
Очакваните резултати от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са свързани със създаване на възможности
за: развитие и
стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; развитие на динамична жизнена
среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и
междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес; развитие
на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в
развитието на територията като основа за териториално развитие; развитие на
териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален
потенциал и продукти от местен характер. Процедурата предлага възможности пред
земеделските стопани да компенсират недостига на инвестиционен капитал за
обновяване и разширяване на производствата. Тя ще спомогне за стабилизиране на
стопанските структури и ще повиши ниското ниво на научно обслужване. По този начин
ще се постигне както съхраняването на населените места, така и преодоляване на
депопулацията на населените места, поради липса на заетост. .Прилагането на мярката
на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” ще допринесе за повишаване
нивата на устойчива заетост. Тя ще бъде част от подкрепата, която ПРСР 2014 - 2020 ще
предостави, за да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие на територията.
В тази връзка, ОС трябва да обсъди квалификацията и професионалния опит на
външните експерти – оценители в КППП.
Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с
образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3
години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в
оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки
(опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността
на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР

2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване
на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 11:
1. В КППП по процедура BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”
трябва да бъдат включени външни експерти оценители, притежаващи диплома за
висше образование с образователно- квалификационна степен "бакалавър" или
"магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с
конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование , «Природни науки,
математика и информатика „ и «Социални, стопански и правни науки»,
професионални направления «Информатика и компютърни науки”, „Право“,
„Икономика“, „Стопанско управление“, «Администрация и управление»
/специалност «Управление на европейски проекти и програми»/ или в оценяването
на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в
оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността
на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни
предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода
на действие на ПРСР 2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти,
свързани с преодоляване на регионалните дисбаланси в България).
Правата и задълженията на външните експерти - оценители се обективизират в
Заповедта за сформиране на комисия.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на ОС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.

Марияна Янева Саваклиева – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.

Нели Радославова Кадиева - оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс
на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в оценяване на
проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в
периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.

Владимир Дуков – оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ,
с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, насочени към регионалното
развитие и преодоляване на регионални дисбаланси.

Павлина Савова Йончина - – оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс
на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в оценяване на
проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в
периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.
С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура процедура BG06RDNP001-19.063 - „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства” съобразно ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е
подписано рамково споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, ОС взема следното:

РЕШЕНИЕ № 12:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура BG06RDNP00119.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства”
(Владимир Дуков, Марияна Янева
Саваклиева, Павлина Савова Йончина и Нели Радославова Кадиева) са в
съответствие с конкретната процедура и задачите, които следва да изпълняват
външните експерти-оценители съгласно правилата за работа на оценителната
комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на
комисия.
ОС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Владимир Дуков,
Марияна Янева Саваклиева, Павлина Савова Йончина и Нели Радославова
Кадиева.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
♦♦♦ Относно останалите членове на комисията - председател и секретар:
Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за
включване в КППП предложения бе взет предвид този факта и спазването на
разпоредбите на на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат
изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните
подходящи предложения:

Ренета Мартинова Христова – за член на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и
има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години,
както и опит в администриране на проекти.
 Земеделски Производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци – член на ОС за
секретар без право на глас, изпълнявал проект по ПРСР 2007 – 2013, с опит в
професионална област, свързана с конкретната процедура сферата - земеделие. Като член
на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет
от участието си в проекти и програми.

СНЦ ЕКО – ПРОЕКТ Котел - член на ОС за член, Организацията изпълнява в
настоящия момент проект по ПРСР 2014 - 2020; опит в развитие на практики и модели
за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията
като основа за териториално развитие; Като член на Общото събрание познава дейността
на МИГ, има изграден административен капацитет от участието си в проекти и
програми.

Мария Николова Тодорова – член на екипа на МИГ за председател на КППП,
член на екипа на МИГ. Лицето е част от екипа на МИГ и има експертен и
административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране
на проекти. Като член на екипа на МИГ познава дейността на МИГ.
ОС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП.
Ренета Христова и Мария Тодорова имат висше образование, професионален опит и
опит в административни дейности. Юридическите лица – членове на КППП трябва да
предложат като изпълняващи функцията член на оценителната комисия лица,
притежаващи диплома за висше образование с образователно- квалификационна степен
"бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област,
свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование «Социални,
стопански и правни науки», професионални направления „Право“, „Икономика“,
„Стопанско управление“, «Администрация и управление» /специалност «Управление на
европейски проекти и програми»/ или в оценяването на проекти по програми или оферти
по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни
дейности, за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на

продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари, или, минимум 3
години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг
на проекти, свързани с преодоляване на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 13:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура процедура
BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” (Ренета Мартинова Христова,
Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, СНЦ „ЕКО –
ПРОЕКТ” и Мария Николова Тодорова) са в съответствие с конкретната
процедура и задачите, съгласно правилата за работа на оценителната комисия по
процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия.
ОС утвърждава поименно следните членове в КППП – Ренета Мартинова
Христова, Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, ,
СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” и Мария Николова Тодорова.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 14:
Общото събрание определя състав на КППП по процедура № BG16RFOP002-2.026
МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица – "Повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" в следния състав:
Ренета Мартинова Христова – председател през право на глас;
Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци - секретар без
право на глас;
Марияна Янева Саваклиева – член;
СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ» - член;
Нели Радославова Кадиева.
Резервни членове:
Владимир Дуков – член;
Павлина Савова Йончина- член;
Мария Николова Тодорова.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 15:
Юридическите лица – членове на КППП предлагат за изпълняващи функцията
секретар и член на оценителната комисия лица, отговарящи на изискванията на
чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г.
Гласуване:

-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 4. Одобрение и гласуване на актуализирана на ИГРП за 2018 г.
Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Членовете на ОС бяха запознати с необходимостта от актуализиране на ИГРП за 2018 г.
След направените предложения и разисквания бяха гласувани нови срокове на прием на
проектни предложения през 2018 г.
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 16:
Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” ДАВА съгласие за
актуализиране на Индикативната годишна работна програма за 2018.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 17:
Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” ПРИЕМА
актуализираната Индикативната годишна работна програма за 2018.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 18:
Задължава Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица” да предприеме всички необходими действия за съгласуване на
актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2018г.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 4. Одобрение и гласуване на Бюджет за 2019 г.
Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Членовете на ОС бяха запознати с проекта на бюджет за 2019 г.
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 19:

Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” ПРИЕМА бюджета
за 2019 г. /ТАБЛИЦА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ РАЗХОДИ
(ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБОСНОВАНОСТ НА РАЗХОДИТЕ).
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 20:
Задължава Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица” да предприеме всички необходими действия за съгласуване на бюджета
за 2019 г. /ТАБЛИЦА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ РАЗХОДИ
(ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБОСНОВАНОСТ НА РАЗХОДИТЕ).
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 5. Привеждане на състава на ОС и УС съгласно Изисквания към МИГ от
Наредба № 22 от 14.12.2015 г
Докладва Р. Стоилов – Председател на УС
Съгласно изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2015 г, „раздел II “Изисквания към
местните инициативни групи”, Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от
20.05.2016 г.; изм., бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2016
г., в сила от 20.05.2016 г.) Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по
реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публичночастно партньорство и:

1.
има колективен върховен орган, чиито членове задължително са общината/ите
от територията на действие на МИГ; членове на колективния върховен орган могат да
бъдат:
а) физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие
на МИГ, или юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на
действие на МИГ ;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.; изм., бр. 69 от 2017 г., в сила от
25.08.2017 г.) клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на
действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на проектно предложение;”
При регистрацията на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” – Решение № 65 от 25.
04. 2016 г. на Сливенски окръжен съд са неправилно са вписани в част органи на
сдружението физическите лица - представители на юридическите лица, а не самите
юридически лица. Това поражда сериозни проблеми в работата на Сдружението при
изпълнение на Споразумение РД50-194/29. 11. 2016.
Тази грешка е допусната и при регистрирането на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица” в Агенцията по вписванията. Едновременно с това има членове, които са
изразили желание да бъдат освободени като членове на УС и ОС.
Председателят на сдружението запозна присъстващите с постъпилите 9 заявления за
отказ от членство на : "Демет" ЕООД - представляване от Христо Киров, НЧ "Единство
1870" с. Жеравна - представлявано от Румяна Митева, ОФК "Котел" - представлявано от
Георги Щерев, ЕТ "Елит пласт - Таньо Боянов" - представляван от Таньо Боянов,
"Амалтея" ЕООД - представлявано от Димитър Каранашев, НЧ "Просвета - 1882" гр.
Сунгурларе, представлявано от Тончо Тончев, ЗП Севим Емин, НЧ "Светлина - 1920" с.
Лозарево - представлявано от Антоанета Алексиева, ЗП Кина Христова с. Грозден.

Съгласно изискванията на Наредба 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 ,
отнасящи се до участието на представители на публичния, стопанския и нестопанския
сектор като членове на УС и ОС на местните инициативни групи, като всеки от
секторите не може да надвишава 49%. Тъй като подалите заявление за напускане са 4 от
нестопански сектор и 5 от стопански, следва да се приемат нови членове от същите
сектори, за да бъде спазено съотношението.
Председателят представи на присъстващите 9 нови заявления за членство от лица,
представители на стопански и нестопански сектор, а именно: НЧ "Христо Ботев - 1932" с.
Черница - представлявано от Мима Чанева Желязкова, Христо Василев Караиванов - ЗП
с. Чубра, НЧ "Христо Ботев - 1927" с. Грозден - представлявано от Кина Иванова
Христова, Нефизе Юсеинова Куриева - ЗП с. Манолич, НЧ "Анастас Кипиловски - 1909"
с. Кипилово - представлявано от Кина Костова Койнова, НЧ "Пробуда - 1953" с. Стрелци
- представлявано от Красимира Любенова Мехмедова, "Гейт 01" ЕООД - представлявано
от Дарина Владимирова Градешлиева, "Оригами БГ" ЕООД с. Стрелци - представлявано
от Виолета Стоянова Вълчева и "Рая - Яница" ЕООД - представлявано от Женета Манова
Милкова.
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:

РЕШЕНИЕ № 21:
Освобождава членовете на общото събрание - Христо Киров – представител на
"Демет" ЕООД , Румяна Митева – представител на НЧ "Единство 1870" с. Жеравна,
Георги Щерев – представител на ОФК "Котел", Таньо Боянов – представител на ЕТ
"Елит пласт - Таньо Боянов", Димитър Каранашев – представител на "Амалтея"
ЕООД, Тончо Тончев – представител на НЧ "Просвета - 1882" гр. Сунгурларе, ЗП
Севим Емин, Антоанета Алексиева – представител на НЧ "Светлина - 1920" с.
Лозарево, ЗП Кина Христова с. Грозден, поради подаване на заявления за доброволно
напускане на ОС.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 22:
Приема за членове на Общото събрание: НЧ "Христо Ботев - 1932" с. Черница представлявано от Мима Чанева Желязкова, Христо Василев Караиванов - ЗП с.
Чубра, НЧ "Христо Ботев - 1927" с. Грозден - предствлявано от Кина Иванова
Христова, Нефизе Юсеинова Куриева - ЗП с. Манолич, НЧ "Анастас Кипиловски 1909" с. Кипилово - предствлявано от Кина Костова Койнова, НЧ "Пробуда - 1953" с.
Стрелци - представлявано от Красимира Любенова Мехмедова, "Гейт 01" ЕООД представлявано от Дарина Владимирова Градешлиева, "Оригами БГ" ЕООД с.
Стрелци - представлявано от Виолета Стоянова Вълчева и "Рая - Яница" ЕООД предствлявано от Женета Манова Милкова.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

Председателят на сдружението напомни на всички присъстващи, че освободения от
членство Христо Киров - предствител на „Демет“ ЕООД е член на УС, което налага да бъде
избран нов член на УС. Също така в МИГ са входирани уведомления за промяна на
представителя на СНЦ "Сунгурларска Младост" и ЕТ "Ефе - 2005 Кериме Копук" , членове
на УС. Председателят прикани присъстващите да направят предложения за нови членове на
УС. Постъпи едно предложение:
1. "Рая - Яница" ЕООД - представлявано от Женета Манова Милкова.
След като не постъпиха други предложения за членове на УС, председателят предложи на
гласуване следните решения:
РЕШЕНИЕ № 23:
Освобождава членовете на Управителния съвет Пантелей Василев Панделиев представител на СНЦ "Сунгурларска Младост" и Сабрие Фикрет Копук –
представител на ЕТ "Ефе - 2005 Кериме Копук" поради подаване на заявления за
доброволно напускане на УС.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 24:
Избира за нови членове на УС:
"Рая - Яница" ЕООД, ЕИК 203984097 с представител Женета Манова Милкова;
СНЦ "Сунгурларска Младост", ЕИК:176965759; с представител Димитър Мануелов
Асенов
ЕТ „ЕФЕ 2005 - Кериме Копук”, с. Манолич, ЕИК: 102928625 с представител: Кериме
Шабан Копук
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 25:
Привежда състава на Общото събрание – Колективния върховен орган съгласно
Изисквания към МИГ от Наредба № 22 от 14.12.2015 г
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 26:
Приема състава на Общото събрание – Колективния върховен орган да бъде вписан
съгласно Изисквания на Наредба № 22 от 14.12.2015 г:
1. Община Сунгурларе
Представител: Хатидже Мехмедова Георгиева
Сектор: Публичен сектор
Заинтересована страна: Община Сунгурларе
адрес: гр. Сунгурларе, ул. Георги Димитров № 2
телефон за контакти: 0892237600
електронен адрес: zamkmet_sungurlare@abv.bg
ЕИК: 000057250
2. НЧ „Пробуда – 1931г.“, с. Чубра

Представител Валентин Митков Стойков
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Чубра, община Сунгурларе
телефон за контакти: 0886952056
електронен адрес: kmetstvo_chubra@abv.bg
ЕИК: 000046777
3. НЧ „Христо Ботев - 1932 г.“ с. Черница
Представител: Мима Чанева Желязкова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Черница, община Сунгурларе
телефон за контакти: 0879636560
електронен адрес:
ЕИК: 000047007
4. Земеделски Производител, с. Чубра, Община Сунгурларе
Представител: Христо Василев Караиванов
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Земеделие
адрес: с. Чубра, община Сунгурларе
телефон за контакти: 0879636560
електронен адрес:
5. Земеделски Производител, с. Чубра, Община Сунгурларе
Представител: Али Исуф Али
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Земеделие
адрес: с. Съединение, община Сунгурларе, ул. Първа № 22
телефон за контакти: 0878623548
електронен адрес:
6. Сдружение за напояване "Права река" с. Грозден, Община Сунгурларе
Представител: Хасан Али Айваз
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Земеделие
адрес: с. Грозден, община Сунгурларе
телефон за контакти:
електронен адрес:
ЕИК:175723169
7. СНЦ „Сунгурларска младост
Представител: Димитър Мануелов Асенов
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна:Неправителствена организация
адрес: гр. Сунгурларе, ул. Първи май № 7
телефон за контакти: 0897927768
електронен адрес:
ЕИК:176965759
8. Земеделски Производител, гр. Сунгурларе
Представител: Андреан Мартинов Ангелов
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Земеделие
адрес: с. Съединение, община Сунгурларе, ул. Васил Левски № 19
телефон за контакти: 0878830958
електронен адрес: deni_angelova@abv.bg
9. НЧ „Христо Ботев - 1928 г.“ с. Подвис

Представител: Чанка Стоянова Динева
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Подвис, община Сунгурларе, ул. Стара Гора № 12
телефон за контакти: 0894737355
електронен адрес: chitalishte_podvis@abv.bg
ЕИК:000046407
10. НЧ „Напредък - 1908 г.“ с. Славянци
Представител: Фанка Ангелова Йорданова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Славянци, община Сунгурларе
телефон за контакти: 0886763114
електронен адрес: lelqdid@abv.bg
ЕИК:000046761
11. Училищно настоятелство при СОУ „Христо Ботев“
Представител: Росица Танева Георгиева
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, ул. Георги Димитров № 21
телефон за контакти: 0884503425
електронен адрес: sou_sungurlare@abv.bg
ЕИК:000042768
12. НЧ „Христо Ботев – 1927“ с. Грозден
Представител: Кина Иванова Христова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Грозден, община Сунгурларе
телефон за контакти:
електронен адрес: obrazovanie_sr@abv.bg
ЕИК:000045216
13. НЧ „Васил Левски – 1929“, с. Прилеп
Представител: Еленка Русева Желязкова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Прилеп, община Сунгурларе
телефон за контакти: 0894737351
електронен адрес: levski1929@abv.bg
ЕИК: 000046446
14. Земеделски Производител, с. Черница
Представител: Михаил Апостолов Лолов
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Земеделие
адрес: с. Черница, община Сунгурларе
телефон за контакти: 0888409906
електронен адрес: broms@abv.bg
15. ЕТ „ЕФЕ 2005 - Кериме Копук”, с. Манолич
Представител: Кериме Шабан Копук
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: с. Манолич, община Сунгурларе, ул. Светлина № 20
телефон за контакти: 0885050880
електронен адрес: kr_kurieva@abv.bg

ЕИК: 102928625
16. Земеделски Производител, с. Манолич
Представител: Нафизе Юсеинова Куриева
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Земеделие
адрес: с. Манолич, община Сунгурларе
телефон за контакти:
електронен адрес: kr_kurieva@abv.bg
17. Община Котел
Представител: Румен Владимиров Стоилов
Сектор: Публичен сектор
Заинтересована страна: Община Котел
адрес: гр. Котел, пл. Възраждане № 1
телефон за контакти: 0879599108
електронен адрес: rstoilov@gmail.com
ЕИК: 000590540
18. НЧ "Пробуда 1953" с. Стрелци, общ. Котел
Представител: Красимира Любенова Мехмедова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Стрелци, общ. Котел
телефон за контакти: 0884573858
електронен адрес: obkotel_efpp@mail.bg
ЕИК:000583535
19. СНЦ ЕКО – ПРОЕКТ Котел
Представител: Борислав Боянов Антонов
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: гр. Котел, ул. Луда Камчия
телефон за контакти: 0888123885
електронен адрес: obkotel_efpp@mail.bg
ЕИК: 176915261
20. СНЦ МАК – младежки алианс Котел
Представител: Зарко Тодоров Киров
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: гр. Котел, ул. Калина № 16
телефон за контакти: 0887614951
електронен адрес: romko@mail.bg
ЕИК: 119670186
21. СНЦ Клуб по конен спорт Демет
Представител: Мелиха Христова Кирова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Тича, ул. Георги Димитров № 95
телефон за контакти: 0889005577
електронен адрес: horses@demet.bg
22. НЧ "Светлина - 1952" с. Малко село, община Котел
Представител: Гюлтен Халилова Дурасова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация

адрес: с. Малко село, общ. Котел
телефон за контакти: 0876869140
електронен адрес: mailto:obkotel_efpp@mail.bg
ЕИК:000583962
23. НЧ „Васил Левски – 1973“ с. Филаретово, община Котел
Представител: Хатче Хюсеинова Раимова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Филаретово, община Котел
телефон за контакти: 0884755175
електронен адрес: mailto:obkotel_efpp@mail.bg
ЕИК:000583815
24. НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, община Котел
Представител: Йовка Петкова Маджарова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Тича, община Котел, ул. Георги Димитров № 20
телефон за контакти: 0898639767
електронен адрес: chitalishte_prosveta1870@mail.bg mailto:obkotel_efpp@mail.bg
ЕИК:0898639767
25. НЧ „Пробуда – 1928“ с. Пъдарево, община Котел
Представител: Веска Койчева Добрева – Карадимова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Пъдарево, община Котел
телефон за контакти: 0887843915
електронен адрес: karadimova1975@abv.bg
ЕИК:000583236
26. НЧ „Анастас Кипиловски 1909“ с. Кипилово, община Котел
Представител: Кина Костова Койнова
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Кипилово, община Котел
телефон за контакти: 0878280804
електронен адрес: n4_kipilovski@abv.bg
ЕИК: 000583371
27. НПО ФДФФ – Котел
Представител: Лъчезар Лазаров Бончев
Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: гр. Котел,ул. Еленица № 2
телефон за контакти: 0898544575
електронен адрес: beilian@abv.bg
ЕИК: 119550639
28. Земеделски Производител, с. Стрелци
Представител: Бедрие Исуфова Авджиева
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Земеделие
адрес: с. Стрелци, община Котел
телефон за контакти: 0894442394
електронен адрес: mehmedavdciev1@abv.bg
29. Земеделски Производител, с. Боринци

Представител: Николай Йорданов Стоянов
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Земеделие
адрес: с.Стрелци, община Котел
телефон за контакти: 0894442379
електронен адрес:
30. „Цветанов“ ЕООД, с. Кипилово
Представител: Мария Димитрова Стоева
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: с. Кипилово, Община Котел
телефон за контакти: 0897951454
електронен адрес:
ЕИК:119632278
31. „ПК „Земеделец“ с. Мокрен
Представител: Живко Николов Митрев
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: с.Мокрен, Община Котел
телефон за контакти: 0889719391
електронен адрес:
ЕИК: 000578680
32. „Рая - Яница“ ЕООД, гр. Котел
Представител: Женета Манова Милкова
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: гр. Котел, ул. Захари Стоянов № 24
телефон за контакти: 0887354203
електронен адрес:
ЕИК:203984097
33. РВМ - АГРОИНВЕСТ“ ЕООД, с. Медвен
Представител: Мариян Василев Русев
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: с. Медвен, община Котел, ул. Георги Димитров № 19
телефон за контакти: 0988874430
електронен адрес:
ЕИК:203074584
34. „Герлово нет“ ЕООД, с. Ябланово
Представител: Юксел Халилов Селманов
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: с. Ябланово, община Котел, ул. Освобождение № 52
телефон за контакти: 097610008
електронен адрес: info@gerlovonet.com
ЕИК:202214019
35. ЕТ „Башаран – Хасан Караюсуфов“,, с. Соколарци
Представител: Хасан Наимов Караюсуфов
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: с. Соколарци,община Котел
телефон за контакти: 0886510628
електронен адрес: karayusufov@abv.bg

ЕИК:040260244
36. “Гейт 01“ ЕООД, гр. Котел
Представител: Дарина Владимирова Градешлиева
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: гр. Котел, ул. Иван Трошанов № 20
телефон за контакти:
електронен адрес:
ЕИК:119535982
37. „Оригами БГ“ ЕООД, с. Стрелци, община Котел
Представител: Виолета Стоянова Вълчева
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: с. Стрелци, общ. Котел, махала Каменна № 2
телефон за контакти: 087846546846
електронен адрес:
ЕИК:203970471
38. „Драгомански“ ЕООД, гр. Котел
Представител: Светла Георгиева Драгоманска
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса, Туристическа дейност
адрес: гр. Котел, ул. Луда Камчия № 16
телефон за контакти: 0878253130
електронен адрес: petko_kotel@abv.bg
ЕИК: 200179629
39. „З. И. З. 2014“ ЕООД, с. Градец
Представител: Здравко Георгиев Дяков
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: с. Градец, община Котел, ж.к. Запад № 2
телефон за контакти: 0878274113
електронен адрес:
ЕИК: 203319311
40. Община Върбица
Представител: Мердин Мустафа Байрям
Сектор: Публичен сектор
Заинтересована страна: Община Върбица
адрес: гр.Върбица, общ.Върбица, обл.Шумен, ул. ”Септемврийско въстание” № 40
телефон за контакти: 05391/ 21-31
електронен адрес: оbshtina@varbitsa.org
ЕИК: 000931415
41. ЕТ „Ремзи Шерифов Шабанов“, с. Крайгорци
Представител: Ремзи Шерифов Шабанов
Сектор: Стопански сектор
Заинтересована страна: Представител на бизнеса
адрес: с. Крайгорци, община Върбица ул. Мир № 6
телефон за контакти: 0898531779
електронен адрес:
ЕИК: 837037075
42. Културен център „Червен божур“, с. Чернооково
Представител: Севдие Сафетова Якубова

Сектор: Нестопански сектор
Заинтересована страна: Неправителствена организация
адрес: с. Чернооково, община Върбица, ул. Ленин № 20
телефон за контакти: 0898531779
електронен адрес:
ЕИК: 176560700

-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

РЕШЕНИЕ № 27:

Приема състава на Управителния съвет да бъде вписан съгласно Изисквания на
Наредба № 22 от 14.12.2015 г:
1. Община Котел – представлявана от зам. Кмета Румен Владимиров Стоилов,
ЕИК 000590540;
2. Община Сунгурларе – представлявана от зам. Кмета Хатидже Мехмедова
Георгиева, ЕИК 000057250;
3. „Рая- Яница” ЕООД – представлявана от Женета Манова Милкова, ЕИК
203984097;
4. СНЦ „Сунгурларска младост” – представлявана от Димитър Мануелов Асенов,
ЕИК 176965759;
5. ЕТ „ЕФЕ – Кериме копук” - представлявана от Кериме Шабан Копук, ЕИК
102928625;
6. ЕТ „Башаран – Хасан Караюсуфов” – представляван от Хасан Наимов
Караюсуфов, ЕИК 040260244;
7. СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” – представлявано от Борислав Боянов Антонов, ЕИК
176915261
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Г-жа Петя Шиварова - Изп. директор на МИГ запозна присъстващите с необходимостта
допълнение на Устава, което се налага във връзка със спазване на чл. 57 от Регламент (ЕО,
Евратом) 966/2012 г., относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Европейската общност и съблюдаване на Минималните изисквания към реда за оценка на
проектни предложения към СВОМР и ПМС 162 / 05.07.2016 г. за Определяне на детайлни
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Съгласно тях
Комисията за подбор на проектни предложения се назначава със заповед на Председателя
на УО на МИГ и членовете и следва да отговарят на изискванията на чл. 16 от ПМС 162/
05.07.2016 г., в частност ал. 4 "да не са лица които се намират в йерархическа зависимост".
Това налага създаването на алинея 1 в член 51, със следния текст:
"Управителният съвет избира измежду своите членове един заместник председател"
Председателят на сдружението предложи на гласуване така направеното предложение за
допълнение на Устава на МИГ.

РЕШЕНИЕ № 28:

В чл. 51от Устава на СНЦ „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица”
се създава ал. 1, със следния текст:
"(1) "Управителният съвет избира измежду своите членове един заместник
председател"
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

Председателят прикани присъстващите да направят предложения за Заместник
Председател. Постъпи едно предложение:
1. Женета Манова Милкова, представител на "Рая - Яница" ЕООД, ЕИК 203984097 .
След като не постъпиха други предложения, председателя предложи на гласуване така
направеното предложение.

РЕШЕНИЕ № 29:
7. Избира за Заместник Председател "Рая - Яница" ЕООД, ЕИК 203984097 с
представител Женета Манова Милкова като го упълномощава да подписва всички
необходими документи в случаи, при които председателят е в конфликт на интереси
по смисъла на чл. 2 и чл. 6 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси от 2008 г.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

РЕШЕНИЕ № 30:
Задължава Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица” да предприеме всички необходими действия за вписване на промените.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Протоколист:..........................
М. Тодорова - Експерт СВОМР

Утвърдил: ....................................
Румен Стоилов - Председател на УС

Заверил Председател на Управителния съвет:…………………..
/Румен Стоилов/

