
 
 

Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол” 
гр. Белене, п.к. 5930, пл. „България” № 1, ет. 1  

 

 

Протокол № 11/04.05.2022 г.  
 

от проведено заседание на Колективния управителен орган 

 

 

 

Днес, 04.05.2022 г., от 11:00 часа, в зала № 26 в сградата на Общинска 

администрация – Белене, се проведе заседание на КУО на Сдружението. 

 

На заседанието присъстваха 5 членове, както следва: 

1. Малинка Василева – Председател  на КУО; 

2. Красимира Илиева – Секретар на НЧ „Съгласие – 1907” 

3. Пламен Дулев – Земеделски производител; 

4. Тихомира Лазарова – Управител на „Майкромет“ ООД 

5. Янко Главанов -  Управител на „АНИ И ЯНИ 2000“ ЕООД 

   

и 3 гости: 

1. Димитрина Проданова – изпълнителен директор на Сдружението; 

2. Пламен Хинов – експерт по прилагане на СВОМР; 

3. Синела Арабаджиева – технически сътрудник. 

 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Избор на водещ и протоколчик; 

2. Вземане на решение за съответствие на квалификацията и опита на 

кандидатите за членове на КППП по процедура за подбор на проектни предложения по 

мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Белене-Никопол  ; 

3. Одобрение на Правила за работа на КППП по процедурата за подбор на 

проектни предложения по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ Белене-Никопол; 

4. Други. 

 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

За водещ на заседанието беше предложена г-жа Малинка Василева. 

УС прие предложението. 

 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА –  5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 

За протоколчик на заседанието беше предложена Синела Арабаджиева. 

УС прие предложението. 

 



 
 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 

По т. 2 от Дневния ред: 

Г-жа Василева запозна членовете на УС с постъпилите проектни предложения по 

процедура за подбор на проектни предложения по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ 

Белене-Никопол. До крайния срок – 23:59 ч. на 03.05.2022 г. са постъпили 2 /две/ 

проектни предложения: 

1. BG06RDNPOO1-19.566-0001 с наименование „Рехабилитация на ул. „Малчика“ 

в участъка от пътно кръстовище с ул. „Кирил и Методий“ до пътно кръстовище с       

ул. „Фердинанд Дечев“ на Община Белене, (ЕИК 000413579) регистрирано в ИСУН на 

21.04.2022 г. в 13:05 ч. 

2. BG06RDNPOO1-19.566-0002 с наименование „Реконструкция на участък от 

улица „Александър Стамболийски“ в гр. Никопол“ на Община Никопол, (Булстат 

000413885) регистрирано в ИСУН на 29.04.2022 г. в 16:35 ч. 

На база спецификата на мярката и постъпилите  проектни предложения, като 

разгледа професионалната квалификация и опита на външните експерти-оценители, 

избрани с конкурс и членовете на Колективния върховен орган на МИГ, заявили 

възможност и желание за участие в Комисии за подбор на проектни предложения, УС 

взе следното Решение: 
 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 33: Във връзка със СВОМР на МИГ Белене-Никопол, ПМС № 161 от 

04.07.2016 г., ПМС № 162 от 05.07.2016 г. и Процедура за подбор на проектни 

предложения към СВОМР на МИГ Белене-Никопол, КУО реши: 

 

На база спецификата на мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за 

ВОМР на МИГ Белене-Никопол (изпълнявана по Подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.) и постъпилите проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.566, като разгледа професионалната 

квалификация и опита на външните експерти-оценители и членовете на Колективния 

върховен орган и екипа на МИГ, определя че има съответствие на квалификацията и 

професионалната компетентност на председателя, секретаря, членовете на комисията и 

резервните членове във връзка с оценителния процес, като предлага на Председателя на 

УС на МИГ Белене-Никопол да назначи Комисия за подбор на проектни предложения в 

състав: 

 

Председател: Пламен Иванов Хинов – експерт по прилагане на стратегията на 

ВОМР към МИГ Белене-Никопол, без право на глас; притежава административен 

опит и опит по прилагане на СВОМР, участвал в предходни КППП, организирани от 

МИГ Белене-Никопол; 

Секретар: Синела Павлова Арабаджиева – технически сътрудник към МИГ 

Белене-Никопол, без право на глас; притежава  опит в разработването, управлението 

и отчитането на проекти като служител в общинска администрация. 



 
 

 

Членове:  

1. Мирослав Златков Братанов – представител на Фондация „Устойчиво 

бъдеще“, гр. Белене, нестопански сектор, член на Колективния върховен орган на МИГ, 

с право на глас; опит в предоставянето на консултантски и инженерни услуги, 

участвал в предходни КППП, организирани от МИГ Белене-Никопол;  

2. Момчил Линков Линов – представител на Училищно настоятелство към ОУ 

„Васил Левски“, гр. Белене, нестопански сектор, член на Колективния върховен орган 

на МИГ, с право на глас;  образование: Автоматизация на производството, 

Международно сътрудничество и Европейски проекти, участвал в предходни КППП, 

организирани от МИГ Белене-Никопол;    

3. Юлиян Атанасов Господинов - външен експерт-оценител, с право на глас; 

Опит в разработването, управлението и отчитането на проекти като служител на 

общинска администрация; преподавател във ВУЗ Стопанска Академия „Д. Ценов“ – 

гр. Свищов, катедра „Стратегическо планиране“, участвал в предходни КППП, 

организирани от МИГ Белене-Никопол; 

                                  

Резервни членове:  

1. Мария Иванова Павлова-Кондрова – представител на Сдружение „Алтернати-

ва за Дунав“, гр. Белене, нестопански сектор, член на Колективния върховен орган на 

МИГ; притежава опит в разработването, управлението и отчитането на проекти 

като Изпълнителен директор на Асоциация на дунавските общини и други, участвала 

в предходни КППП, организирани от МИГ Белене-Никопол; 

2. Еленка Димитрова Маринова – външен експерт-оценител; притежава опит в 

разработването,  управлението и отчитането на проекти като дългогодишен 

служител в общинска администрация – финансист и други, участвала в предходни 

КППП, организирани от МИГ Белене-Никопол; 

3. Румен Здравков Джантов – външен експерт-оценител. Опит в 

разработването, управлението като експерт във връзка със ЗОП, правни въпроси по 

национални и транснационални програми. 

 

 

По т. 3 от Дневния ред: 

Г-жа Василева представи на останалите членове на КУО изготвени Правила за 

работа на Комисията за подбор на проектни предложения, подадени по процедурата в 

ИСУН за подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ 

Белене-Никопол, след което даде думата на останалите членове на КУО за мнения, 

предложения и изказвания по документа. 

Няма  изказвания. 

Следва гласуване: 
 

ГЛАСУВАНЕ: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 

 






