
                                                   
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 
 

П Р О Т О К О Л   №  114 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска 
цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 
 
Дата на провеждане: 21.01.2019 г. 
 

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала, 

находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 08:00 часа. 
 

Членове на УС присъствали на събранието: 
 

1. Кирил Котев, представляващ Община Сандански - Председател на УС 
2. Атанас Белички – член на УС 

3. Атанас Стоянов, представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ – член на УС 
4. Божидар Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ – член 

на УС 

5. Митко Манолев, представляващ „Шестака” ООД – член на УС 
6. Аспарух Коляшев – член на УС 
7. Красимир Газев – член на УС 

 

Присъствали лица не членове на УС: 
 

1. Ирина Илиева – Изпълнителен директор; 
                      
Дневен ред: 
 

1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за определяне на структурата, 

длъжностния и поименен състав на Комисия за подбор на проектни 
предложения по процедура № BG06RDNP001-19.102 – МИГ Сандански - 

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции 
в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна 
група Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 – 2020 г. и съответствие 

на квалификацията и професионалната компетентност на председателя, 
секретаря и членовете на КППП.  

 
Информационни материали използвани по време на срещата: 

o Предварително изготвен дневен ред; 

o Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие; 
o ПМС № 162 от 2016 г.; 

o Изисквания, на които трябва да отговарят членовете от Колективния 
върховен орган на Сдружението, участващи като членове в комисии за подбор 
на проектни предложения по процедури на МИГ – одобрени с Решение № 244 

от 30.10.2018 г. на УС. 



 
Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по 
следния начин: 

 

Председателят на сдружението г-н Кирил Котев откри заседанието, 
уведоми присъстващите с предварително изготвения дневен ред и призова за 

допълнения към него. Не постъпиха предложения за промяна и бе приет с 
консенсус. 

 
1. Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждане на първа и 

единствена точка от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на 

решение за определяне на структурата, длъжностния и поименен състав на 
Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-
19.102 – МИГ Сандански - подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за 
ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански”, от 

ПРСР 2014 – 2020 г., съответствие на квалификацията и професионалната 
компетентност на председателя, секретаря и членовете на КППП. Водещият на 
събранието даде думата на изпълнителния директор г-жа Ирина Илиева да 

запознае членовете на УС с точката от дневния ред. Тя информира членовете 
относно крайния срок - 21.01.2019 г. за подаване на  проектни предложения 
по Процедура № BG06RDNP001-19.102 МИГ Сандански – подмярка 4.1., 

като уточни, че след изтичането на крайния срок за подаване на проектни 
предложения, комисията се назначава до три дни със Заповед на 

Председателя на УС на МИГ Сандански. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ПМС 
161/04.07.2016 г. са разработени Минималните изисквания към реда на 
оценка на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, в които са дадени 

изискванията за състава на КППП: 
  

„КППП е съставена от председател без право на глас, секретар без право на 
глас, нечетен брой членове с право на глас – не по-малко от трима и резервни 
членове – не по-малко от трима.  

Членовете на КППП могат да бъдат служители на МИГ Сандански, членове на 
Колективния върховен орган на МИГ Сандански и външни експерти-
оценители. 

Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да 
превишава 50 на сто от имащите право на глас членове. 

Председателят и секретарят на комисията не могат да бъдат Външни 
експерти. 
Външните оценители се избират при спазване на разпоредбите на чл. 13 от 

ПМС 162/05.07.2016г.“ 
 

Председателят на УС на Сдружението представи пред членовете на УС 
предложение за състава на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.102: 

1. Димитър Красимиров Андонов - Председател /без право на глас/ - член 

на Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ; 
2. Гергана Живкова Дудова – Секретар /без право на глас/ - член на 

Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ; 

 
ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС 

3. Стефан Иванов Савов – външен експерт-оценител/с право на глас/; 
4. Красимир Евгениев Динчев – външен експерт – оценител /с право на 

глас/;  



5. Ани Василева Симеонова – представляващ „БИО ФЕМИЛИ“ ЕООД член на 
Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ /с право на глас/; 
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ  
6. Костадин Автономов Георгиев – външен експерт-оценител; 
7. Даниела Асенова Салкина – външен експерт-оценител от списъка на ЦКЗ; 

8. Христина Тодорова Панайотова – член на Колективния върховен орган 
(Общото събрание) на МИГ.  

 
 Г-н Кирил Котев даде думата на изпълнителния директор г-жа Ирина 
Илиева да запознае членовете на УС с квалификацията и професионалната 

компетентност на членовете на КППП. Г-жа Илиева представи документи за 
квалифинакцията, професионалната компетентност и опита за всеки член от 

КППП. Тя обърна внимание, че Външните експерт-оценители – членове на 
КППП отговарят на изискванията за квалификация и опит, определени в ПМС 
162/05.07.2016 г. Членовете от ОС, включени в КППП отговарят на 

изискванията за квалификация и опит одобрени с Решение № 244 на УС по 
Протокол № 103 от 30.10.2018 г.  
 

След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

взе следното РЕШЕНИЕ: с 7 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ“ - няма:  

 

I. Определя Комисия за подбор на проектни предложения по 
процедура  № BG06RDNP001-19.102 - МИГ Сандански – подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 
Сандански - МИГ Сандански” в следния състав: 

 
ЧЛЕНОВЕ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС 

1.  Димитър Красимиров Андонов - Председател /без право на глас/ 

член на Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ. 
Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – 

администратор в оценителна сесия. 
Квалификация: магистър „Право“, професионална квалификация юрист 
2. Гергана Живкова Дудова – Секретар /без право на глас/ - член на     

Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ; 
Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – 

администратор в оценителна сесия. 
Квалификация: магистър „Индустриален мениджмънт“. 

 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС 
3. Стефан Иванов Савов – външен експерт-оценител/с право на глас/ 
Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – 

оценител. 
Квалификация: магистър „Право“, професионална квалификация юрист. 

4. Красимир Евгениев Динчев – външен експерт – оценител /с право на 
глас/.  
Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – 

оценител. 



Квалификация: магистър „Маркетинг“, професионална квалификация 
магистър по икономика, професионална квалификация „Вътрешен 
държавен финансов контрол“. 

5. Ани Василева Симеонова – представляващ „БИО ФЕМИЛИ“ ЕООД член 
на Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ /с право на 
глас/. 

Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – 
оценител. 

Квалификация: магистър „Международни икономически отношения“, 
професионална квалификация магистър по икономика, бакалавър 
„Туризъм“. 

 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ  

6. Костадин Автономов Георгиев – външен експерт-оценител 
Квалификация: магистър „Право“, професионална квалификация юрист, 
магистър „Публична администрация“. 

7. Даниела Асенова Салкина – външен експерт-оценител от списъка на ЦКЗ; 
Квалификация: магистър Агроном „Растениевъдна продукция“, магистър 

Инженер „Изчислителна техника“. 
8. Христина Тодорова Панайотова – член на Колективния върховен орган 
(Общото събрание) на МИГ.  

Квалификация: бакалавър „Маркетинг и управление на хотелиерството и 
туризма“. 

 
 При осъществяване на дейността си КППП следва да изпълняват 
задълженията си в съответствие с ПМС № 161/4.07.2016 г., Наредба № 22 от 

14.12.2015 г. на МЗХГ, Минималните изисквания към реда за оценка на 
проектни предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 
161/2016 г., Указания на УО на ПРСР 2014-2020 по чл. 37 от ПМС 161/2016 

г., Условията за кандидатстване по процедурата и Правилата за работа на 
КППП. 

 
II. Външните експерт-оценители – членове на КППП отговарят на 
изискванията за квалификация и опит, определени в ПМС 162/05.07.2016 

г. Членовете от ОС, включени в КППП отговарят на изискванията за 
квалификация и опит одобрени с Решение № 244 на УС по Протокол № 103 

от 30.10.2018 г. Всички членове притежават необходимата квалификация и 
професионална компетентност за изпълнение на задачите възложени в 
заповедта за назначаване на КППП. 

 
 

III. Срок за изпълнение: 

Срок за приключване на оценката за АСД и ТФО и изготвяне на оценителен 
доклад от КППП е до 04.03.2019 г. /до 30 работни дни от крайния срок на 

приема, съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни 
предложение към Стратегията за ВОМР/. 
 

IV. Размер на възнагражденията на участниците в КППП: 
Членове на КППП различни от оценители /Председател и секретар/-      

90,00 лв. на човекоден; 
 

        Оценители: 

       За етап АСД за 1 оценен проект от един оценител – 100,00 лв. 



За етап ТФО за 1 оценен проект от един оценител – 100,00 лв. 
  
*Посочените възнаграждения включват и разходите за осигуровки за 
сметка на възложител /когато такива се дължат/. 

 
V. Възлага на Председателя на УС да назначи със своя Заповед 

определената от УС Комисия за подбор на проектни предложения, 
като определи и правата на достъп до ИСУН 2020 за всеки член. 

 
 С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не постъпиха   

други предложения и водещият г-н Котев закри заседанието. 

 

Присъствен списък от 21.01.2019 г. от проведено събрание на 
членовете на УС е неразделна част от Протокола. 

 

 
Дата: 21.01.2019 г. 

 
 

Изготвил протокола:                                      

  

…………………П*                                                 
Аспарух Коляшев                     

                                           
        Председател на Управителния Съвет:                            

          

     …………………П* 
                                            Кирил Котев 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
      

 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на 
личните данни      

 


