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П Р О Т О К О Л  № 46 

от заседание  на Управителния съвет на 
СНЦ “МИГ – Завет - Кубрат” 

 

Проведено на 31.12.2018 год. 
 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

 Място и време 

на провеждане: 

гр. Завет,  ул. „Лудогорие” № 19 
16:40 часа 

 Председател на 

заседанието: 

Нургюл Османова (заместник – председател на УС и представител на „ССОЗ Клас“ 

ООД) 

 Протоколчик Селвихан Яваш 

 Присъстващи 

членове: 

Бирген Алиева, Мирослав Цветков (представител на ЕТ „МИЦ – Мирослав 

Тодоров“), Стилияна Илиева и Шерифе Татар (представител на „Раломекс“ АД). 

 Отсъстващи 

членове: 

Халиме Добруджан (председател на УС и представител на Община Завет) и Шакир 
Шакир (представител на Община Кубрат) 

 Присъстваха 

още: 

Административния екип на МИГ Завет – Кубрат (изпълнителният директор Галя 

Драганова, експерта по прилагане на СВОМР Гюлджан Касим и административния 

сътрудник Селвихан Яваш)  

 Дневен ред на 

заседанието: 

 

1. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по 

процедура № BG06RDNP001-19.030 по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ – втори прием. 

2. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура № BG06RDNP001-19.035 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“ – втори прием. 

3. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура № BG06RDNP001-19.060 по подмярка 19.2 – 05 „Партньорства и 

насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“. 

4. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура № BG06RDNP001-19.067 по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности“. 

5. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по 
процедура № BG06RDNP001-19.047 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ – втори прием. 

6. Разни. 

 Констатации 

на 

председателя 
на заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на Управителния съвет на МИГ – 

Завет - Кубрат -  присъстват 71 % от членовете му. 

 

 

 



II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

По т. 1, т. 2, т. 3, т.4 и т. 5 от дневния ред: Заместник-председателят на УС запозна присъстващите с 
изискванията за състава на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), съгласно ПМС 

161/04.07.2016 г. и Процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна 

финансова помощ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Разгледан бе Списък с външни 

експерти - оценители на проектни предложения към СВОМР, изготвен след проведена Процедура за 
подбор. Разгледани бяха и постъпилите заявления от членове на върховния колективен орган на МИГ 

за включване в КППП. Обсъдено бе съответствието между квалификацията и професионалния опит 

съобразно  вида на оценяваните проекти. Направен бе подбор на оценители с право на глас и резервни 
оценители. 

Членовете на УС приеха решение, с което упълномощават заместник-председателя на УС да назначи 

Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.030 по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ (втори прием) и Процедура № BG06RDNP001-19.060 по подмярка 19.2 – 05 

„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“. 

Членовете на УС упълномощиха председателя на УС да назначи Комисия за подбор на проектни 
предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.035 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“ (втори прием), Процедура № BG06RDNP001-19.067 по 

подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и Процедура № BG06RDNP001-
19.047 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (втори прием). 

 

 

III. РЕШЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 148 

 
На основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от Устава на МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението  

Р Е Ш И: 

1. Упълномощава заместник-председателя на УС да назначи Комисия за подбор на 

проектни предложения по втори прием по процедура за подбор на проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030 по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат в следния състав: 

Председател: *************** – *****************************, без право на глас; 

Квалификация – магистър-инженер „Промишлено и гражданско строителство“; 

Опит – Участие в подготовка, изпълнение и оценка на проекти. 
Секретар: ************** - член на Колективния върховен орган на МИГ, без право на глас; 

Квалификация – бакалавър/ педагог „Начална училищна педагогика и чужд език“; 

Опит – Участие в подготовка и изпълнение на проекти по ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-
2020 г. 

Членове с право на глас:  
1) *******************  –  външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 
Квалификация – магистър „Счетоводство и одит“ и магистър „Индустриален мениджмънт“; 

Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 

на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 
2) *******************  –  външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър по икономика „Маркетинг“ и магистър/ инженер по електроника и 

автоматика „Изчислителна техника“; 
Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 

на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3) *******************  – оценител - член на Колективния върховен орган на МИГ 
Завет - Кубрат; 

Квалификация – магистър по икономика „Финанси“, магистър/ педагог „Предучилищна 

педагогика“; 
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Опит – С над 3 години опит в подготовка и изпълнение на проекти осъществени с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на ЕС; опит в процедури по ЗОП. 

Резервни членове: 

1) *******************  – външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър „Стопански мениджмънт“; 
Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 

на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

2) *******************  – външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър електроинженер „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“; 

Опит – Консултант Европейски проекти и програми; с над 3 години опит в управление на 
програми, стратегии и проекти; участие в оценка на проектни предложения по Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3) *******************  – член на Колективния върховен орган на МИГ Завет – Кубрат; 

Квалификация – бакалавър /инженер по опазване на околната среда „Екология и техника за 
опазване на околната среда“. 

 

2. Членовете на КППП с право на глас (оценители по т. 1 от настоящото решение) 
притежават квалификацията и професионалния опит съответстваща на необходимата 

компетентност за процедура № BG06RDNP001-19.030 по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат . 

 

3. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Завет – Кубрат да изпрати заповедта за 

назначаване на КППП по т.1 в Централното координационно звено към Министерски съвет и в 
УО на ПРСР 2014-2020 г . 

  

   Решението е прието с 5(пет)  гласа „ЗА“, против и въздържали се - няма.  
 

  

РЕШЕНИЕ 149 

 

На основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от Устава на МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението  

Р Е Ш И: 

1. Упълномощава председателя на УС да назначи Комисия за подбор на проектни 

предложения по втори прием по процедура за подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.035 по мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на 
МИГ Завет - Кубрат в следния състав: 

Председател: ******************* – *******************, без право на глас; 
Квалификация –инженер по електроника и автоматика „Изчислителна техника“; 

Опит – Участие в подготовка, изпълнение и управление на проекти; опит в процедури по ЗОП. 

Секретар: **************- член на Колективния върховен орган на МИГ, без право на глас; 
Квалификация – бакалавър/ педагог „Начална училищна педагогика и чужд език“; 

Опит – Участие в подготовка и изпълнение на проекти по ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-

2020 г. 

Членове с право на глас:  
1) ******************* –  външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър „Финанси“ и магистър „Публична администрация“; 
Опит – Участие в разработването на Програма за развитие на селските райони за периода 

2007-2013 г.; с над 3 години опит в управление на проекти по програми за трансгранично 

сътрудничество и в оценка на проектни предложения по Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони – ПРСР 2007 – 2013 г. 



2) ******************* –  външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър „Счетоводство и одит“ и магистър „Индустриален мениджмънт“; 
Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 

на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3) ******************* – оценител - член на Колективния върховен орган на МИГ Завет 

- Кубрат; 
Квалификация – магистър по икономика „Финанси“, магистър/ педагог „Предучилищна 

педагогика“; 

Опит – С над 3 години опит в подготовка и изпълнение на проекти осъществени с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на ЕС; опит в процедури по ЗОП. 

Резервни членове: 
1) ******************* – външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър „Стопански мениджмънт“; 

Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 
на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

2) ******************* – външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 
Квалификация – магистър електроинженер „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“; 

Опит – Консултант Европейски проекти и програми; с над 3 години опит в управление на 

програми, стратегии и проекти; участие в оценка на проектни предложения по Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3) ******************* – член на Колективния върховен орган на МИГ Завет -Кубрат, 

*******************; 
Квалификация – магистър/ икономист „Бизнес мениджмънт“. 

 

2. Членовете на КППП с право на глас (оценители по т. 1 от настоящото решение) 

притежават квалификацията и професионалния опит съответстваща на необходимата 
компетентност за процедура № BG06RDNP001-19.035 по подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет - 

Кубрат . 

 
3. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Завет – Кубрат да изпрати заповедта за 

назначаване на КППП по т.1 в Централното координационно звено към Министерски съвет и в 

УО на ПРСР 2014-2020 г . 
  

   Решението е прието с 5(пет)  гласа „ЗА“, против и въздържали се - няма.  

 

РЕШЕНИЕ 150 

 

        На основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от Устава на МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението  

Р Е Ш И: 

1. Упълномощава заместник-председателя на УС да назначи Комисия за подбор на 
проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.060 по подмярка 19.2 - 05 „Партньорства 

и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ от Стратегия за ВОМР 
на МИГ Завет - Кубрат в следния състав: 

Председател: ******************* – *******************, без право на глас; 
Квалификация – магистър-инженер „Промишлено и гражданско строителство“; 

Опит – Участие в подготовка, изпълнение и оценка на проекти. 

Секретар: **************- член на Колективния върховен орган на МИГ, без право на глас; 

Квалификация – бакалавър/ педагог „Начална училищна педагогика и чужд език“; 
Опит – Участие в подготовка и изпълнение на проекти по ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-

2020 г. 

Членове с право на глас:  
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1) ******************* –  външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър „Счетоводство и одит“ и магистър „Индустриален мениджмънт“; 
Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 

на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

2) *******************  –  външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат,   след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 
Квалификация – магистър по икономика „Маркетинг“ и магистър - инженер по електроника и 

автоматика „Изчислителна техника“; 

Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 
на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3) ******************* – оценител - член на Колективния върховен орган на МИГ Завет 

- Кубрат; 
Квалификация – магистър по икономика „Финанси“, магистър/ педагог „Предучилищна 

педагогика“; 

Опит – С над 3 години опит в подготовка и изпълнение на проекти осъществени с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирани от 
Европейския социален фонд на ЕС; опит в процедури по ЗОП. 

Резервни членове: 

1) ******************* – външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър „Стопански мениджмънт“; 

Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 
на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

2) ******************* – външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър електроинженер „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“; 
Опит – Консултант Европейски проекти и програми; С над 3 години опит в управление на 

програми, стратегии и проекти; участие в оценка на проектни предложения по Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 
3) ******************* – член на Колективния върховен орган на МИГ Завет – Кубрат; 

Квалификация – бакалавър /инженер по опазване на околната среда „Екология и техника за 

опазване на околната среда“. 

 
2. Членовете на КППП с право на глас (оценители по т. 1 от настоящото решение) 

притежават квалификацията и професионалния опит съответстваща на необходимата 

компетентност за процедура № BG06RDNP001-19.060 по подмярка 19.2 - 05 „Партньорства и 
насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ от Стратегия за ВОМР на 

МИГ Завет - Кубрат . 

 
3. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Завет – Кубрат да изпрати заповедта за 

назначаване на КППП по т.1 в Централното координационно звено към Министерски съвет и в 

УО на ПРСР 2014-2020 г . 

  
   Решението е прието с 5(пет)  гласа „ЗА“, против и въздържали се - няма.  

  

РЕШЕНИЕ 151 
 

        На основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от Устава на МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението  

Р Е Ш И: 

1. Упълномощава председателя на УС да назначи Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.067 по мярка 6.4 „Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат в следния 

състав: 

Председател: ******************* – *******************, без право на глас; 



Квалификация –инженер по електроника и автоматика „Изчислителна техника“; 

Опит – Участие в подготовка, изпълнение и управление на проекти; опит в процедури по ЗОП. 

Секретар: ***************- член на Колективния върховен орган на МИГ, без право на глас; 
Квалификация – бакалавър/ педагог „Начална училищна педагогика и чужд език“; 

Опит – Участие в подготовка и изпълнение на проекти по ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-

2020 г. 

Членове с право на глас:  
1) ******************* –  външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър „Счетоводство и одит“ и магистър „Индустриален мениджмънт“; 
Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 

на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

2) ******************* –  външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 
проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър по икономика „Маркетинг“ и магистър - инженер по електроника и 

автоматика „Изчислителна техника“; 

Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 
на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3) ******************* – оценител - член на Колективния върховен орган на МИГ Завет 

- Кубрат; 
Квалификация – магистър по икономика „Финанси“, магистър/ педагог „Предучилищна 

педагогика“; 

Опит – С над 3 години опит в подготовка и изпълнение на проекти осъществени с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирани от 

Европейския социален фонд на ЕС; опит в процедури по ЗОП. 

Резервни членове: 

1) ******************* – външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, 
следпроведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни 

предложения; 

Квалификация – магистър „Стопански мениджмънт“; 
Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 

на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

2) ******************* – външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 
Квалификация – магистър електроинженер „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“; 

Опит – Консултант Европейски проекти и програми; С над 3 години опит в управление на 

програми, стратегии и проекти; участие в оценка на проектни предложения по Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3) ******************* – член на Колективния върховен орган на МИГ Завет – Кубрат, 

*******************; 
Квалификация – магистър/ икономист „Бизнес мениджмънт“. 

 

2. Членовете на КППП с право на глас (оценители по т. 1 от настоящото решение) 

притежават квалификацията и професионалния опит съответстваща на необходимата 
компетентност за процедура № BG06RDNP001-19.067 по подмярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат . 

 
3. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Завет – Кубрат да изпрати заповедта за 

назначаване на КППП по т.1 в Централното координационно звено към Министерски съвет и в 

УО на ПРСР 2014-2020 г . 
  

   Решението е прието с 5 (пет)  гласа „ЗА“, против и въздържали се - няма.  

 

РЕШЕНИЕ 152 
 

На основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от Устава на МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

Р Е Ш И: 
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1. Упълномощава председателя на УС да назначи Комисия за подбор на проектни 

предложения по втори прием по процедура за подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.047 по мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат в следния 

състав: 

Председател: ******************* – *******************, без право на глас; 

Квалификация – инженер по електроника и автоматика „Изчислителна техника“; 

Опит – Участие в подготовка, изпълнение и управление на проекти; опит в процедури по ЗОП. 

Секретар: ***************- член на Колективния върховен орган на МИГ, без право на глас; 
Квалификация – бакалавър/ педагог „Начална училищна педагогика и чужд език“; 

Опит – Участие в подготовка и изпълнение на проекти по ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-

2020 г. 

Членове с право на глас:  
1) ******************* –  външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър „Финанси“ и магистър „Публична администрация“; 
Опит – Участие в разработването на Програма за развитие на селските райони за периода 

2007-2013 г.; с над 3 години опит в управление на проекти по програми за трансгранично 

сътрудничество и в оценка на проектни предложения по Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони – ПРСР 2007 – 2013 г. 

2) ******************* –  външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 
Квалификация – магистър „Счетоводство и одит“ и магистър „Индустриален мениджмънт“; 

Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 

на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3) ******************* – оценител - член на Колективния върховен орган на МИГ Завет 
- Кубрат; 

Квалификация - магистър по икономика „Финанси“, магистър/ педагог „Предучилищна 

педагогика“; 
Опит – С над 3 години опит в подготовка и изпълнение на проекти осъществени с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирани от 

Европейския социален фонд на ЕС; опит в процедури по ЗОП. 

Резервни членове: 

1) ******************* – външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър „Стопански мениджмънт“; 
Опит – С над 3 години опит в управление на програми, стратегии и проекти; участие в оценка 

на проектни предложения по Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

2) ******************* – външен оценител от Списъка на МИГ Завет – Кубрат, след 

проведена процедура за подбор на външни експерти – оценители на проектни предложения; 

Квалификация – магистър електроинженер „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“; 

Опит – Консултант Европейски проекти и програми; С над 3 години опит в управление на 

програми, стратегии и проекти; участие в оценка на проектни предложения по Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони. 

3) ******************* – член на Колективния върховен орган на МИГ Завет-Кубрат, 

*******************; 
Квалификация – магистър/ икономист „Бизнес мениджмънт“. 

 

2. Членовете на КППП с право на глас (оценители по т. 1 от настоящото решение) 
притежават квалификацията и професионалния опит съответстваща на необходимата 

компетентност за процедура № BG06RDNP001-19.047 по подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат. 

 
3. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Завет – Кубрат да изпрати заповедта за 

назначаване на КППП по т.1 в Централното координационно звено към Министерски съвет и в 

УО на ПРСР 2014-2020 г . 
  

   Решението е прието с 5 (пет)  гласа „ЗА“, против и въздържали се - няма.  



 

  

                      IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради 

което заседанието е закрито в 18:00 часа. 

 
 

Протоколчик:                    

 
                              / Селвихан Яваш/ 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ - ЗАВЕТ – КУБРАТ” 

 

Председател на заседанието: 

 
    Нургюл Османова                 

 

 

Членове:    

 

1. Мирослав Цветков    

 

2. Шерифе Татар                    

 

3. Бирген Алиева                  
 

4. Стилияна Илиева                     

 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗДЛ 

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗДЛ 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗДЛ 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗДЛ 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗДЛ 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗДЛ 


