
              
 

 
Сдружение „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград“, Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 

гр.Момчилград, ул.“Девети септември“№1, ет.4, тел: 0886742637, e-mail:mig_mk2015@abv.bg, web: 
www.http:/www.migmomchilgrad.com/ 

 

 

ПРОТОКОЛ №4/24.02.2021 г. 

 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - 

ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 

 Днес,  24.02.2021 г. се проведе  неприсъствено заседание на Управителния съвет 

на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - общини Момчилград 

и Крумовград“. Участие взеха следните членове: 

 

1. Найме Мустафа – Председател на УС; 

2.Абидин Хаджимехмед – Зам. Председател на УС; 

3.Юмер Юмер - член;  

4. Гинчо Колев - член;   

5. Сабахтин Караибрям - член;  

6. Милка Семерджиева - член;  

7. Фикрет Хабиб - член. 

 

Неприсъственото заседание протече при следния дневен ред: 

 

Точка първа: Приемане на правила за работа на оценителна комисия при подбор на 

проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, с втори  краен срок за 

кандидатстване,  финансирана от ПРСР 20104-2020г. от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

Точка втора: Обсъждане и вземане на Решение относно квалификацията и 

професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на 

глас, в т.ч външните експерти, които да участват в КППП по процедура 

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, с втори краен срок за 

кандидатстване, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград и наличие на 

съответствие на квалификацията и професионалния им опит с конкретната процедура и 

със задачите, които членовете на КППП следва да изпълняват съобразно вида на 

оценяваните проекти;   

   

 

 

 

 

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 
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Точка трета: Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, с втори краен срок 

за кандидатстване, финансирана от ПРСР 20104-2020г. от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград. 

По т. 1 от дн. ред. 

Членовете на УС се запознаха  с вътрешните правила за работа на КППП по процедура 

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, с втори краен срок за 

кандидатстване, финансирана от ПРСР 20104-2020г. от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград. Членовете 

УС взе следното решение              

РЕШЕНИЕ №1 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.4 от Устава на МИГ Момчилград-

Крумовград , с 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

УС на МИГ Момчилград - Крумовград, реши:     

 Приема  правила за работа на оценителната комисия при подбор на 

проекти по процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - 

Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”, с втори краен срок за кандидатстване. 

По т. 2 от дн. ред. 

     Г-жа Марийка Христозова – изпълнителен директор на МИГ запозна членовете на 

УС с минималните изисквания за сформиране на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 

мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, с втори 

краен срок за кандидатстване, финансирана от ПРСР 20104-2020г. от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, а 

именно: Комисията се назначава в срок от три дни след крайния срок за подаване на 

проектните предложения и в срок от един ден от издаването й се изпраща до ЦКЗ 

заедно със заявки за създаване на профили в ИСУН 2020 на членовете на оценителната 

комисия и до УО. Комисията извършва оценка на всички проектни предложения, 

подадени в определения срок и се назначава със Заповед на Председателя на УС на 

МИГ. 

        Комисията за подбор на проектни предложения 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 комисията 

могат да бъдат служители на МИГ, членове на общото събрание на МИГ  и външни 
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експерти – оценители. Председателят и секретарят на комисията не могат да бъдат 

външни експерти. Делът на представителите на публичният сектор в комисията не 

може да превишава 50 на сто от  имащите право на глас членове. Външните експерти – 

оценители се избират при спазване на разпоредбите на чл.13, ал.1 от ПМС №162 от 

2016 г. – „директно договаряне” по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, тъй като размера на 

брутното възнаграждение е по-малко от 30 000 лева. 

      Не по-малко от 1/3 от членовете на КППП са членове на колективния върховен 

орган на МИГ- Общо събрание. 

     Членовете на комисията не могат: 

 Да са в конфликт на интереси по смисъла на чл.57, параграф 2 от Регламент 

№966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2015 г., отнесно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент №1605/2002 на Съвета с някой от кандидатите или партньорите в 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 

 Да имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 

конкретната процедура; 

 Да са свързани лица по смисъла на параграф 1, т.1 от допълнителните 

разпоредби на Закона да предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси с кандидат или партньор в процедурата; 

 Да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост. 

    Членовете на КППП не трябва да са участвали в процеса на подпомагане на 

подготовка на проекти на кандидатите по съответния прием. 

   Председателят, секретарят  и членовете на комисията трябва да притежават 

необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на 

задачите, възложени им със заповед за назначаване. Те са длъжни да изпълняват 

задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. Всеки член 

на КППП трябва да притежава висше образование с образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или „магистър” и за външните експерти- оценители се изисква най-

малко 3/три/ години доказан професионален опит или опит в оценяване на проекти по 

програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Външните експерти-

оценители, членове на КППП, не трябва да са участвали в оценка на стратегията за 

местно развитие. Външните експерти-оценители, членове на КППП, следва да 

отговарят най-малко на следните изисквания: 

 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила 

присъда, освен ако са реабилитирани; 



              
 

 
Сдружение „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград“, Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 

гр.Момчилград, ул.“Девети септември“№1, ет.4, тел: 0886742637, e-mail:mig_mk2015@abv.bg, web: 
www.http:/www.migmomchilgrad.com/ 

 

 Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се 

отнася до областта на професионалната им компетентност; 

 Да не са поставени под запрещение. 

     На 22.02.2021 година в 17,00 часа приключи втори прием на проектни предложения 

по процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, финансирана от 

ПРСР 20104-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ- 

общини Момчилград и Крумовград. В системата на ИСУН 2020 има регистрирани  две  

проектни предложения, а именно: BG06RDNP001-19.374-0002- кандидат - Кенан Сабри 

Али, наименование на ПП: Закупуване на оборудване за производство на сирене в УПИ 

XVIII, кв. 58 ПУП на гр. Момчилград  и BG06RDNP001-19.374-0003 - кандидат - 

"ШОКО МЕС" ООД, наименование на ПП: Закупуване на оборудване за месарски 

магазин с транжорна. 

     Във връзка с издаването на Заповед за назначаване на КППП, УС на МИГ следва да 

обсъди и одобри 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- 19.374 - „МИГ Момчилград - 

Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” – втори прием. 

     Следва да се обсъди наличието 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 2016 г. и за тях се прилагат изискванията 

на чл.51, ал.2 от Наредба 22 от 2015 г. :” Външните експерти-оценители, членове на 

КППП трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на 

оценяваните проекти”. 

     Във връзка с осигуряване на външни експерти –оценители в КППП, от МИГ- 

общини Момчилград и Крумовград е проведен Конкурс и съставен списък на външните 

оценители на МИГ, който списък е достъпен и на сайта на Сдружението. 

      Целта на Процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 

мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” е : да 

подкрепи процесите на модернизация на физическите активи на предприятията и 

земеделските производители, които преработват земеделски продукти. Проектите по 

мярката ще спомогнат за създаването на по-качествен краен продукт, които има 

добавена стойност и се реализира по възможно най-късата верига за доставки . 
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Прилагането на мярката води до постигането на Приоритет ос 1 от СВОМР на МИГ- 

общини Момчилград и Крумовград - Развитие на земеделските стопанства и 

насърчаване на местния бизнес. Мярката допринася за постигането и на Спецефична 

цел 1.1 - Разкриване на работни места в земеделските стопанства и подкрепа за тяхното 

модернизиране.   

Във тази връзка, УС трябва да обсъди  квалификацията и професионалния опит на 

външните експерти-оценители на КППП и да вземе решение, относно квалификацията 

и професионалния опит на външните експерти-оценители на КППП. Изискването е   

външните експерти-оценители да притежават диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” и най-малко 3 

години опит в професионална област, или в оценяването на проекти по програми или 

оферти по процедури за обществени поръчки /опит в оценяването на проекти по ПРСР 

или опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или опит в 

оценяването на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по 

подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 2007-2013 или разработването и/или 

оценяването на бизнес планове или подтоговка, управление и отчитане на проекти,  

финансирани  от  ЕЗФРСР в периода 2007-2013 г., 2014-2020 г./.  

         Подходящи за включване в КППП предложения като външни експерти-оценители 

са следните: 

1. КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА   – включена е  

в  списъка на одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР на МИГ- 

общини Момчилград и Крумовград. Има богат опит в оценяването на проекти на 

МИГ през програмния период 2013-2017 г.,  

- Висше образование  с образователно-квалификационна степен магистър, 

          Квалификация – Социални, стопански и правни науки, профил: финансов       

мениджмънт;  

- Професионален стаж: 19 години, административна работа, както и работа  по 

проекти в община Рудозем. 

2. СТЕФКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА – включена е в списъка на одобрените 

външни оценители към стратегията за ВОМР на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград. Има опит в оценка на проектни предложения по Програма за 

развитие на селските райони в периода 2013-2017 г., както и през програмния 

период 2014-2020 г. Има познания в разработването и оценката на бизнес 

планове. 

- Професионален стаж: 8 години, заемала е длъжности, като експерт, 

координатор  в МИГ-ове. 

- Висше образование  образователно-квалификационна степен магистър, 

Квалификация – Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление:  администрация и управление. 
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3. ЛЕЙЛА ЮМЕР КАРАИБРЯМ – включена е  в  списъка на одобрените външни 

оценители към стратегията за ВОМР на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград. Има опит при подготовка и реализация на проекти по ОПРР, 

ОПРЧР, ОПАК, ОПНОИР, ОП Храни, ПРСР, както и участие в процедури за 

възлагане на обществени поръчки.  

- Висше образование  с образователно-квалификационна степен магистър, 

Квалификация – Технически науки, профил: химични технологии, 

специалност – инженер-химик ; 

- Професионален стаж: 24 години, заемала е различни длъжности в частни и 

общински предприятия. От 2016 г. до настоящия момент работи в Общинска 

администрация град Крумовград.  

 

4. КАРАМФИЛКА  АНГЕЛОВА ТЮРДИЕВА – включена е  в  списъка на 

одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград. Има опит в изготвяне, управление и отчитане на 

проекти, съфинансирани със средства от ЕИСФ, предимно в общински проекти.  

-  Висше образование  с образователно-квалификационна степен магистър,  

                Квалификация – Социални, стопански и правни науки, профил – Икономика. 

- Професионален стаж: 29 години, заемала е различини длъжности в частни, 

общински и държавни предприятия. 

С изброените лица- външни оценители са проведени разговори относно тяхната 

възможност да участват в КППП по процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ 

Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”  - втори  прием съобразно ангажиментите, които могат 

да поемат. Оценителите потвърдиха съгласие за участие в КППП. 

Въз основа на представената информация УС приема, че квалификацията и 

професионалния опит, на които трябва да отговарят външните експерти-оценители, 

участващи в КППП по процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - 

Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”- втори прием 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 са посочени в Заповедта за 

сформиране на комисията. 

Съгласно минималните изисквания за сформиране на КППП не по-малко от 1/3 от 

членовете на КППП с право на глас са членове на колективния върховен орган на 

МИГ- Общото събрание. 

В тази връзка УС разиска следните подходящи за включване в КППП предложения 

като членове на КППП с право на глас: 
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1. НЕБАХАТ ФЕИМ ЮСЕИН – член на върховния орган на МИГ- Общо 

събрание, представител на нестопанския сектор – физическо лице. Включена 

е  в  списъка на одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград. Има опит в изготвяне, управление 

и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕИСФ. 

- Висше образование  с образователно-квалификационна степен магистър, 

специалност „финанси”; 

- Професионален стаж: 15 години, заемала е ръководни длъжности в 

Дирекция”Социално подпомагане” град Момчилград и Началник отдел 

„Европейски програми и проекти” в Общинска администрация град 

Момчилград.  

 

2. ХАФИЗЕ ХЮСЕИН ДУРМУШ – член на върховния орган на МИГ- Общо 

събрание, представител на публичния сектор – представляваща социалната 

услуга в общността - Център за обществена подкрепа град Момчилград. 

Опит в административни дейности, от 10 години е директор на ЦОП  град 

Момчилград. Била е ръководител на проект „Приеми ме 2015” , преди това 

дълги години е работила в Дирекция”Социално подпомагане” град 

Момчилград.  

- Висше образование  с образователно-квалификационна степен магистър, 

специалност „социални дейности”; 

- Професионален стаж: 16 години в социалната сфера. 

 

УС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит, на които трябва да 

отговарят оценителите с право на глас, които са членове на колективния върховен 

орган на МИГ, участващи в КППП по процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ 

Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” - втори прием са в съответствие със задачите, които 

следва да изпълняват като оценители, съгласно правилата на  работа на КППП по 

процедурата и които се посочват в Заповедта за сформиране на комисията. 

Относно останалите членове на комисията – председател и секретар без право на 

глас, УС разиска следните подходящи за включване в КППП предложения: 

1. АЙХАН НАЗИФ КУРТ – председател на КППП, без право на глас, член 

на екипа на МИГ-а. От 05.12.2016 г. до настоящия момент е експерт по 

прилагане на СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград. Има 

солиден опит в работата, свързана с административни дейности и работа 

с европейски проекти. Работил е 7 години в общинска администрация в 

Община Крумовград в отдел „Национални европейски проекти и 

програми“. 
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- Висше образование  с образователно-квалификационна степен бакалавър, 

специалност – икономика.  

- Професионален стаж: 7 години в отдел“ Европейски програми и проекти“ към 

Общинска администрация Крумовград  и от декември 2016 година е експерт 

по прилагане на СВОМР в МИГ- общини Момчилград и Крумовград.  

 

2. НЕДЖИБЕ ЗЕКЕРИЕ ГЮЛИСТАН –  секретар на КППП, член на 

екипа на МИГ. От 05.12.2016 г. до настоящия момент е 

експерт”Административни дейности” в МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград”. Има солиден опит в работата, свързана с административни 

дейности. Заемала е ръководни длъжности, като началник отдел”Закрила 

на детето” в Дирекция”Социално подпомагане” град Момчилград, 

директор на Център на настаняване от семеен тип град Момчилград. 

 

- Висше образование  с образователно-квалификационна степен бакалавър, 

специалност „педогогика”; 

- Професионален стаж: 15 години в областта на социалните услуги, социалното 

подпомагане, както и като експерт „Административни дейности” в МИГ- 

общини Момчилград и Крумовград. 

 

УС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица 

отговарят на функцията, която ще изпълняват в КППП, а именно: председател и 

секретар. Лицата имат висше образование, професионален опит и опит в 

административни дейности. 

УС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит, на  Председателя и 

Секретаря на КППП  по процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - 

Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”  – втори прием са в съответствие със задачите, които следва да изпълняват 

като администратори, съгласно правилата на работа на КППП по процедурата и които 

се посочват в Заповедта за сформиране на комисията. 

Във връзка с гореизложените обстоятелства УС взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №2 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.4 от Устава на МИГ Момчилград-

Крумовград , с 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

УС на МИГ Момчилград - Крумовград, реши:     

 Приема, че квалификацията и професионалния опит, на които трябва да 

отговарят външните експерти-оценители, участващи в КППП по 
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процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 

мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” – втори прием 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 са посочени в Заповедта за сформиране на комисията; 

 Приема, че квалификацията и професионалния опит, на които трябва да 

отговарят оценителите с право на глас, които са членове на 

колективния върховен орган на МИГ, участващи в КППП по процедура 

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – 

втори прием са в съответствие със задачите, които следва да изпълняват 

като оценители, съгласно правилата на работа на КППП по процедурата 

и които се посочват в Заповедта за сформиране на комисията; 

 Приема, че квалификацията и професионалния опит, на  Председателя и 

Секретаря на КППП  по процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ 

Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – втори прием са 

в съответствие със задачите, които следва да изпълняват като 

администратори, съгласно правилата на работа на КППП по 

процедурата и които се посочват в Заповедта за сформиране на 

комисията.  

По т. 3 от дн. ред. 

След приемане на квалификацията и професионалният опит, на които трябва да 

отговарят членовете на КППП, УС взе следното : 

 

РЕШЕНИЕ №3 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.4 от Устава на МИГ Момчилград-

Крумовград , с 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

УС на МИГ Момчилград - Крумовград, реши:     

 Да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - 

втори прием, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено 

от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград, в следния състав: 

 

1. Председател на КППП – Айхан Назиф Курт 

2. Секретар на КППП – Неджибе Зекерие Гюлистан 
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Членове на КППП с право на глас: 

1. Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска; 

2. Стефка Атанасова Кръстева; 

3. Небахат Феим Юсеин;  

 

Резервни членове на КППП: 

1. Лейла Юмер Караибрям; 

2. Карамфилка Ангелова Тюрдиева. 

3. Хафизе Хюсеин Дурмуш 

От страна на УО на ПРСР 2014-2020 г. не е излъчен наблюдател, който да бъде 

включен в Комсията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001- 

19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - втори прием.  В съответствие с 

правилата за работа на КППП в процеса на оценка всеки член от Комисията има 

следните задължения и роля в оценителния процес: 

Айхан Назиф Курт – Председател/Администратор Оценителна сесия 

- Ръководи организационно и методически работата й, координира процеса на 

оценка в съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС 161 от 4 

юли 2016 г., Указанията на УО на ПРСР и осигурява безпристрастност на 

процеса; 

- Отговаря за процеса на извършване на оценката на постъпилите проектни 

предложения в установения срок; 

- Отговаря за разпределението на проектните предложения в ИСУН 2020 на 

всички членове на КППП; 

- Отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата – изпращане на 

искания за допълнителна и пояснителна информация, определя срокове за 

нейното представяне от кандидатите и присъединяване на получената 

информация към съответното проектно предложение; 

- Отговаря за изготвянето на оценителния доклад и следи за изрядността на 

доклада и полагането на подписи от всички членове на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене; 

- Процедури: четене; 

- Проектни предложения: четене; 

- Оценителна сесия по процедурата: администриране; 

- Проверки на място: четене, писане 
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Неджибе Зекерие Гюлистан – Секретар/Администратор Оценителна сесия 

- Подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни 

дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата 

обезпеченост на дейността на комисията; 

- Отговаря за информирането на КППП за графика на работа и осигуряването на 

присъствие на заседанията на комисията; 

- Участва в изготвянето на оценителния доклад; 

- Подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене; 

- Процедури: четене; 

- Проектни предложения: четене; 

- Оценителна сесия по процедурата: администриране; 

- Проверки на място: четене, писане 

Членове с право на глас: 

1. Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска; 

2. Стефка Атанасова Кръстева; 

3. Небахат Феим Юсеин. 

 

 

- Оценка и класиране на подадените по процедурата проектни предложения; 

извършване на оценка на административното съотвествие и допустимостта и 

техническата и финансова оценка. Участието в отделните етапи на оценка се 

определя автоматично на случаен принцип в системата ИСЕН 2020. При 

възниквала необходимост разпределението на проектни предложения може да 

бъде извършено и индивидуално при ясно формулиране и обосноваване на 

причините за това. 

- участва в заседанията на КППП; 

- Участва в изготвянето на оценителния доклад; 

- Подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене; 

- Процедури: четене; 

- Проектни предложения: четене; 

- Оценителна сесия по процедурата: оценяване; 

- Проверки на място: четене, писане. 
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 УС определя срок за работа на КППП- 30/тридесет/ работни дни от 

крайния срок на приема. Краен срок за приключване работата на КППП: 

06.04.2021 година; 

 

 УС възлага на Председателя на УС да издаде Заповед за назначаване на 

КППП по процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - 

Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” - втори прием, финансирана от ПРСР 2014-2020 

г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ- 

общини Момчилград и Крумовград, в посочения състав и правомощия. 

Всички одобрени документи от неприъственото заседание на УС са неразделна част 

от този протокол. 

 

 

    

дата:24.02.2021 г.                                             Председател на УС:/П/ 

гр. Момчилград                                                                                 / Найме Мустафа/ 

                                                                                           

   

                                                                             Протоколчик:/П/ 

                                                                                Експерт“Административна дейност“ 

                                                                             /Неджибе Гюлистан/ 

  

 

 

 

  

      

 

      

 


