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СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ 

 
ПРОТОКОЛ  №5 

 
 

от заседание на Управителния съвет на СНЦ “МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО” 

 

 

Днес 15.02.2023 г. (сряда) от 13,00 часа в сградата на Община Аксаково на адрес: гр. 

Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 б, етаж 7, стая №8 се проведе заседание на 

Управителния съвет на СНЦ “МИГ Девня – Аксаково”, със седалище и адрес на 

управление: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58б. 

В поканата за насроченото заседание е вписан дневен ред и са приложени материали, 

които са предоставени на членовете на УС на 13.02.2023 г. 

Заседанието е редовно свикано от г-н Свилен Шитов – Председател на УС на СНЦ “МИГ 

ДЕВНЯ – АКСАКОВО”. 

От петимата членове на Управителния съвет, на заседанието присъстваха:  

1. Свилен Шитов – Председател на УС 

2. инж. Атанас Стоилов – зам. Председател на УС 

3. Елена Кетева-Няголова – член на УС   

4. Даниел Йорданов – член на УС 

5. Велико Бербенков – член на УС  

Има кворум. Заседанието е редовно свикано и може да взема решения. 

Заседанието откри Свилен Шитов – Председател на УС, който предложи то да протече 

при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Определяне на състава на Комисия за подбор на проектни предложения, подадени по 

Процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 
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„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“  в рамките на втори краен 

срок за прием на проекти: до 17,00 часа на 13.02.2023 г. 

Вносител: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор 

След проведеното гласуване бе установен следният резултат: 

Гласували:        „ЗА“: 5 

         „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Дневният ред на заседанието се приема с 5 /пет/ гласа. 

Г-н Шитов информира членовете на Управителния съвет, че в рамките на крайния срок: 

17,00 часа на 13.02.2023 г., в ИСУН 2020 има регистрирани четири проектни 

предложения.  

По т.1 от дневния ред: Определяне на състава на Комисия за подбор на проектни 

предложения, подадени Процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - 

Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“  в рамките на втори 

краен срок за прием на проекти: до 17,00 часа на 13.02.2023 г. 

Г-н Шитов даде думата на г-н Зафиров за предложения. 

Г-н Зафиров предложи следния състав на Комисията за подбор на проектни 

предложения: 

 Председател – Руска Георгиева Илиева – представител  на КВО на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ без право на глас; 

 Секретар – Женя Желязкова Георгиева – представител на персонала на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ без право на глас; 

Членове с право на глас: 

 Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт – оценител с право на глас; 

 Надежда Живкова Неделчева – представител на КВО на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ с право на глас; 

 Ивелина Тодорова Карахристова – представител на персонала на СНЦ „МИГ Девня 

– Аксаково“ с право на глас; 

Резервни членове: 
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 инж. Николинка Николова Димова – външен експерт – оценител с право на глас; 

 Диана Динкова Аладжова - Димитрова - външен експерт – оценител с право на 

глас; 

 инж. Тотка Иванова Чомакова - Пенева – представител на КВО на СНЦ „МИГ Девня 

– Аксаково“ с право на глас. 

Г-н Зафиров уточни, че предложеният състав на Комисията за подбор на проектни 

предложения, включително резервните членове отговарят на изискванията на чл.16, 

ал.1 на ПМС 162 от 05 юли 2016 г. От приложените материали за заседанието е видно, 

че квалификацията и опита на предложеният състав на комисията съответства на 

спецификата на процедурата за подбор на проектни предложения и притежава 

необходимата квалификация, управленски, административен и професионален опит за 

изпълнение на задачите, които ще бъдат възложени със Заповедта за назначаване.  

След обсъждане на предложения състав на Комисията за подбор на проектни 

предложения, който отговаря на изискванията заложени в ПМС 162 от 05 юли 2016 г., 

членовете на УС взеха следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. На основание чл.44, ал.1 от ПМС 161/04.07.2016 г., чл.35, ал.14 от Устава на СНЦ МИГ 

„Девня – Аксаково“, чл.34, ал.1 от Ред за оценка на проектни предложения, 

финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ и 

във връзка с реда за оценяване на проектните предложения, съгласно раздел 21 от 

Условията за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – 

Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“  , 

Управителният съвет: 

1.1. Определя следния състав на Комисия за подбор на проектни предложения по 

Процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“   в рамките на втори краен 

срок за прием на проекти: до 17,00 часа на 13.02.2023 г.: 

 Председател – Руска Георгиева Илиева – представител  на КВО на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ без право на глас; 
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 Секретар – Женя Желязкова Георгиева – представител на персонала на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ без право на глас; 

Членове с право на глас: 

 Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт – оценител с право на глас; 

 Надежда Живкова Неделчева – представител на КВО на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ с право на глас; 

 Ивелина Тодорова Карахристова – представител на персонала на СНЦ „МИГ Девня 

– Аксаково“ с право на глас; 

Резервни членове: 

 инж. Николинка Николова Димова – външен експерт – оценител с право на глас; 

 Диана Динкова Аладжова - Димитрова - външен експерт – оценител с право на 

глас; 

 инж. Тотка Иванова Чомакова - Пенева – представител на КВО на СНЦ „МИГ Девня 

– Аксаково“ с право на глас. 

1.2. На основание приложените документи за квалификация и опит удостоверява, че 

одобреният състав на Комисията отговаря на изискванията на чл.16, ал.1 на ПМС 162 от 

05 юли 2016 г. 

1.3. На основание приложените документи за квалификация и опит удостоверява, че 

одобреният състав на Комисията притежава необходимата квалификация и 

професионален опит за изпълнение на задачите, които ще им бъдат възложени със 

Заповедта за назначаване и спецификата на Процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ 

„Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“  . 

1.4. 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 за всеки член на КППП. 

Гласували:        „ЗА“: 5 

         „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Предложението по т.1 се приема с 5 /пет/ гласа. 

Поради изчерпване на дневния ред г-н Шитов закри заседанието. 
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-Присъствали членове на Управителен съвет на СНЦ „ МИГ Девня – Аксаково“: 

1. Свилен Шитов 

         / п / 

2. инж. Атанас Стоилов 

           / п / 

3. Елена Кетева – Няголова 

                / п / 

4. Даниел Йорданов 

         / п / 

         

       5. Велико Бербенков   / п / 

 

 

 

Протоколчик: 

Женя Георгиева    / п / 

 

Приложение: 

1. Материали към Дневния ред на заседанието на УС. 
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