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"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 
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"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 03-ВОМР/ 28.01.2019г. 

Гр.Лясковец 

Днес, 28.01.2019г., в  офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя  заседание на УС  при 

следния Дневен ред: 

 Дата:28  януари 2019 година

 Час: 15.00ч.

 Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1

 Дневен ред:

1. 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, (и помощник-оценителите) , които следва да участват в КППП по Мярка МИГ01 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и 

природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната 

местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007 

-Докладва: М.Маринова 

2. 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, (и помощник-оценителите) , които следва да участват в КППП по Мярка МИГ7.2 

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

мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037 

-Докладва: М.Маринова 

3. Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч.

външните експерти в КППП, които следва да участват в КППП по Мярка МИГ01 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и 

природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната 

местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007. 

-Докладва: М.Маринова 

4. Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч.

външните експерти в КППП, които следва да участват в КППП по  Мярка МИГ7.2 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037 

-Докладва: М.Маринова 

 

5. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на 

селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и 

местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007. 

– членове на Общо събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ. 

-Докладва: М.Петкова 

 

6. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 

Процедура № BG06RDNP001-19.037 

– членове на Общо събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ. 

-Докладва: М.Петкова 

 

7.Други. 

 

В Заседанието участие взеха следните Членове на УС, редовно поканени и уведомени:  

 

-д-р Ивелина Гецова: да 

-Красимира Желязкова: да 

-Антоанета Чукурова: да 

-Мариела Терзиева: да 

-Пламен Пенчев: да 

-Петър Тахрилов: да 

-Денчо Димов: да 

 

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 7 члена. 
 

На заседанието присъстват без право на глас: 

-Мария Маринова, Изп. директор на МИГ; 

-Мария Петкова, Експерт на МИГ 

 

Заседанието стартира навреме както следва: 

 

По т.1. от Дневния ред, а именно- 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, (и помощник-оценителите) , които 

следва да участват в КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. 

Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната 

култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007 
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-Докладва: М.Маринова 

 

На 30 януари 2019г. в 17.00ч.  приключва срока за прием на проектни предложения по 

Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-

19.007. 

 

Във връзка с издаването на Заповед за свикване на Комисия за подбор на проектни 

предложения, 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, (вкл. помощник –оценители), които следва да участват в КППП по Мярка 

МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-

19.007. 

 

Също така да се обсъди наличие 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 2016г. и за тях се прилагат изискванията на 

чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи „Външните експерти-оценители, членове 

на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на 

оценяваните проекти.“ 

 

Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и 

съставил Списък на външните оценители на МИГ. 

 

МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от 

Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощи. 

 

- Информация за Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, 

развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, 

Процедура № BG06RDNP001-19.007. 

 

Целите на мярката са свързани със: 
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 Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, 

храни, продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и 

ритуали, и традиции и др./ с цел тяхната валоризация , интегрирането им в 

развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама. 

  Осигуряване на съпричастност на местно равнище към значението на 

нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно признаване; 

 Търсене на съвременни форми и начини за популяризиране на живото 

нематериално културно наследство. 

Основните резултати по мярката ще осигурят запазването на духовния и културен живот 

на населението, което е от важно значение за развитието на селските райони. 

Мярката ще подпомогне и за по-пълноценното използване на културно-историческото 

наследство, което ще осигури балансирано развитие на територията на МИГ при 

съхраняване на местната идентичност. 

 

За подпомагане могат да кандидатстват: 

 Общините от територията на МИГ „Лясковец – Стражица“; 

 Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ 

„Лясковец – Стражица“; 

 Читалища от територията на МИГ. 

Допустими дейности: 

 Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности - култура, бит, 

типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително 

изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана 

традиция. 

 Организиране и провеждане на: 

- Временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични 

местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с 

културното наследство и местните идентичности на територията; 

– Концерти. 

 Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез: 

– Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни 

възстановки; 

– Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, 

тематични изследвания, снимки, каталози и др.); 

– Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни 

костюми или предмети от традиционния бит; 
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 Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, 

фестивали, хепънинги, възстановки на исторически събития и др. 

Бюджет на приема: 

 Размер на БФП по втори прием – 45 304,26 лева 

.Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 

 Минимален размер на допустимите разходи за проект - 10 000 лева. 

 Максимален размер на допустимите разходи за проект - 20 000 лева. 

В тази връзка, УС  обсъди квалификацията и професионалния опит на външните експерти- 

оценители в КППП и квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, 

членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, (вкл. помощник –

оценители) 

 

-Външните експерти-оценители трябва да притежават диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години 

опит в професионална област, свързана с настоящата процедура, или в оценяването на 

проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки ( опит в 

оценяването на проекти по ПРСР със сходни дейности, свързани с тези по Процедура 

№BG06RDNP001-19.007., или, минимум 3 години опит в оценката на проектни 

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

Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 

2007-2013. 

 

Ако външните експерти не притежават  минимум 3 години опит в оценката на проектни 

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

Местни инициативни групи, то по Процедура №BG06RDNP001-19.007 външните 

експерти-оценители следва да имат професионална квалификация в областта на 

икономически, хуманитарни, технически или инженерни науки, тъй като естеството на 

проектите по процедурата е разнообразно като възможности за дейности. 

 

-Председателят следва да има висше образование-степен бакалавър или магистър, 

професионален опит в административни дейности или опит участие в  проекти и програми, 

опит в участие на КППП. 

 

-Секретарят следва да има висше образование-степен бакалавър или магистър, най-малко 3 

години опит в професионална област на завършеното образование, или опит в участие в 

проекти и програми. 

 

-Помощник-оценителят трябва да притежава диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години 

опит в професионална област, свързана с настоящата процедура, или в оценяването на 

проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки ( опит в 
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Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

оценяването на проекти по ПРСР със сходни дейности, свързани с тези по Процедура 

№BG06RDNP001-19.007., или, минимум 3 години опит в оценката на проектни 

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

Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 

2007-2013 или, опит в оценяване на проекти. 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 

 

Забележка: По  Процедура №BG06RDNP001-19.007  може да има предпоставки за 

конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, тъй като Общините- 

членовете на УС може имат депозирани проекти. 

 

Във връзка с това: 

-д-р Ивелина Гецова, представител на Община Лясковец си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Красимира Желязкова, представител на Община Стражица си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Антоанета Чукурова, представител на сдружение „Шанс за всички-Стражица 2006“ си 

дава отвод от настоящото гласуване; 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 03-ВОМР/ 28.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ утвърждава по-горе изброените изисквания относно 

квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, (вкл. помощник –оценители) които 

следва да участват в КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. 

Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната 

култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007 

 
Гласуване: кворум – 4 

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 4  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за утвърждаване на  квалификацията и 

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

в т.ч. външните експерти, (вкл. помощник –оценители) които следва да участват в КППП 

по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-

19.007. 
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По т.2. от Дневния ред, а именно- 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, (и помощник-оценителите) , които 

следва да участват в КППП по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № 

BG06RDNP001-19.037 

-Докладва: М.Маринова 

 

На 30 януари 2019г. в 17.00ч.  приключва срока за прием на проектни предложения по 

Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037. 

 

Във връзка с издаването на Заповед за свикване на Комисия за подбор на проектни 

предложения, 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, (вкл. помощник –оценители), които следва да участват в КППП по Мярка 

МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037. 

 

Също така да се обсъди наличие 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 2016г. и за тях се прилагат изискванията на 

чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи „Външните експерти-оценители, членове 

на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на 

оценяваните проекти.“ 

 

Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и 

съставил Списък на външните оценители на МИГ. 

 

МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от 

Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощи. 

 

- Информация за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № 

BG06RDNP001-19.037. 

 

Целите на мярката са свързани със: 
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Мярката осигурява инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която  е 

основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за 

осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и 

съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и 

социалните грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството, физическата 

култура, спорта и отдиха. 

Принос към целите и визията на Стратегията за ВОМР: 

Прилагането на  Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ще допринесе за 

изпълнение на: 

Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: Територията на „МИГ Лясковец – Стражица“  

– зелена, устойчива и иновативна територия, с насърчаваща среда за предприемаческа 

активност, стимулираща социалното приобщаване и  заетост на населението чрез 

интегрирано използване на местните ресурси и местната идентичност за повишаване 

качеството на живот. 

 

Постигането на целите на настоящата процедура е свързана с потребността от подобряване 

на публичната инфраструктура, която  е основен фактор за осигуряване на базови услуги 

на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях.  

Както и към осигуряване на  физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за 

реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и 

културата, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха. 

 

За подпомагане могат да кандидатстват: 

- Община Лясковец; 

- Община Стражица; 

- Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ; 

- Читалища от територията на МИГ. 

 

По настоящата процедура за финансова помощ МИГ ще подпомага проекти за: 

- Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

образователна инфраструктура с местно значение; 

- Инвестиции за ремонт/изграждане на спортна инфраструктура; 

- Ивестиции за ремонт/изграждане на социална инфраструктура 

- Инвестициите за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи общински  улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 

- Инвестиции в благоустрояване и подобряване облика на населените места на в 

общините Лясковец и Стражица; 
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- Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, галерии, 

изложбени зали и други обекти, свързани с културния живот. 

 

Размер на БФП по втори прием – в рамките на остатъка от Първи прием в размер на 120 

262,81 лева 

 Минимален размер на допустимите разходи за проект - 10 000 лева. 

 Максимален размер на допустимите разходи за проект - 150 000 лева. 

В тази връзка, УС  обсъди квалификацията и професионалния опит на външните експерти- 

оценители в КППП и квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, 

членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, (вкл. помощник –

оценители) 

 

-Външните експерти-оценители трябва да притежават диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години 

опит в професионална област, свързана с настоящата процедура, или в оценяването на 

проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки ( опит в 

оценяването на проекти по ПРСР със сходни дейности, свързани с тези по Процедура 

№BG06RDNP001-19.037., или, минимум 3 години опит в оценката на проектни 

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

Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 

2007-2013. 

 

Ако външните експерти не притежават  минимум 3 години опит в оценката на проектни 

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

Местни инициативни групи, то по Процедура №BG06RDNP001-19.037 външните 

експерти-оценители следва да имат професионална квалификация в областта на 

икономически, хуманитарни, технически или инженерни науки, тъй като естеството на 

проектите по процедурата е разнообразно като възможности за дейности. 

 

-Председателят следва да има висше образование-степен бакалавър или магистър, 

професионален опит в административни дейности или опит участие в  проекти и програми, 

опит в участие на КППП. 

 

-Секретарят следва да има висше образование-степен бакалавър или магистър, най-малко 3 

години опит в професионална област на завършеното образование, или опит в участие в 

проекти и програми. 

 

-Помощник-оценителят трябва да притежава диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години 

опит в професионална област, свързана с настоящата процедура, или в оценяването на 

проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки ( опит в 
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оценяването на проекти по ПРСР със сходни дейности, свързани с тези по Процедура 

№BG06RDNP001-19.037., или, минимум 3 години опит в оценката на проектни 

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

Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 

2007-2013 или, опит в оценяване на проекти. 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 

 

Забележка: По  Процедура №BG06RDNP001-19.037  може да има предпоставки за 

конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, тъй като Общините- 

членовете на УС може имат депозирани проекти. 

 

Във връзка с това: 

-д-р Ивелина Гецова, представител на Община Лясковец си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Красимира Желязкова, представител на Община Стражица си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Антоанета Чукурова, представител на сдружение „Шанс за всички-Стражица 2006“ си 

дава отвод от настоящото гласуване; 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02/Протокол 03-ВОМР/ 28.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ утвърждава по-горе изброените изисквания относно 

квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, (вкл. помощник –оценители) които 

следва да участват в КППП по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № 

BG06RDNP001-19.037. 

 
Гласуване: кворум – 4 

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 4  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за утвърждаване на  квалификацията и 

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

в т.ч. външните експерти, (вкл. помощник –оценители) които следва да участват в КППП 

по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037. 
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По т.3. от Дневния ред, а именно- Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти в КППП, които следва да участват в 

КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, 

развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, 

Процедура № BG06RDNP001-19.007. 

-Докладва: М.Маринова 

 

Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списък от 

Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощи и  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, УС 

разисква следните подходящи за включване в КППП предложения за оценители, 

помощник-оценители и резервни оценители: 

 

- Даниела Салкина: дългогодишен  оценител, в  Списък от Централизиран конкурс за 

избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощи и  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, 

включително и с изключителен опит в оценката на проекти в МИГ; 

- Мария Гиева: оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с 

добър опит в оценката на проекти в МИГ и подходящо образование. 

- Пламен Чингаров: дългогодишен  оценител, в  Списък от Централизиран конкурс за 

избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощи и  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, 

включително и с изключителен опит в оценяването на сходни проекти в МИГ; 

- Красимира  Кубинска: оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на 

МИГ, с добър опит в оценката на сходни  проекти в МИГ; 

- Преслав Гайдарски, оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, 

с добър опит в оценката на сходни  проекти в МИГ; 

- Параскева Димова, оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с 

добър опит в оценката на сходни  проекти в МИГ; 

 

С изброените лица-външни оценители са проведени  принципни разговори относно 

тяхната възможност да участват в КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на 

селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и 

местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007. съобразно ангажиментите, които 

могат да поемат. Оценителите принципно са потвърдили съгласие за участие в КППП. 

 

Относно предложенията за председател и секретар на КППП се обсъждат следните 

възможности: 

 

-за Председател се предлага Мария Петкова, експерт по прилагане на СВОР в екипа на 

МИГ, с опит, отговарящ на изискванията за изпълнение на дейностите по администриране 

на КППП; 
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-за Секретар се предлага Рени Каназирева, член на КВО на МИГ, с опит, подходящ за 

изпълнение на дейностите за секретар на КППП; 

 

-за външни оценители: Даниела Салкина и Мария Гиева; 

 

-за помощник –оценител: Красимира Кубинска; 

 

-за резервни оценители: Преслав Гайдарски и Параскева Димова 

 

Във връзка с гореизложеното, се предлага за одобрение следните членове на КППП по 

Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-

19.007. –външни оценители, помощник-оценители, резервни оценители, председател и 

секретар: 

 

-Председател: Мария Петкова, експерт в екипа  на МИГ; 

-Секретар: Рени Каназирева, член на КВО на МИГ 

--------------------------- 

-Даниела Салкина, външен експерт оценител; 

-Мария Гиева, външен експерт оценител; 

-Красимира Кубинска, помощник-оценител 

------------------------- 

-Преслав Гайдарски, резервен външен оценител; 

-Параскева Димова, резервен външен оценител 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 

 

Забележка: По  Процедура №BG06RDNP001-19.007  може да има предпоставки за 

конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, тъй като Общините- 

членовете на УС може имат депозирани проекти. 

 

Във връзка с това: 

-д-р Ивелина Гецова, представител на Община Лясковец си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Красимира Желязкова, представител на Община Стражица си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Антоанета Чукурова, представител на сдружение „Шанс за всички-Стражица 2006“ си 

дава отвод от настоящото гласуване; 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №03/Протокол 03-ВОМР/ 28.01.2019г. 
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Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят  

председателя, секретаря, членовете на комисията-оценители с право на глас, помощник-

оценителя в т.ч. външните експерти в КППП по Мярка  МИГ01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното 

наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна 

идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.007. (Даниела Асенова 

Салкина; Мария Йосифова Гиева; Красимира Боюклиева-Кубинска, Преслав Трилков 

Гайдарски и Параскева Димова Димова Мария Петкова и Рени Каназирева) 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 се обективират в Заповедта за сформиране на комисия. 

УС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: 

-Даниела Асенова Салкина; Мария Йосифова Гиева; Красимира Боюклиева-Кубинска; 

Преслав Трилков Гайдарски и Параскева Димова Димова, председател Мария Петкова и 

секретар Рени Каназирева. 

 
Гласуване: кворум – 4 

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 4  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за поименно утвърждаване на 

председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти 

в КППП, които следва да участват в КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на 

селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и 

местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007. (Даниела Асенова Салкина; 

Мария Йосифова Гиева; Красимира Боюклиева-Кубинска; Преслав Трилков Гайдарски и 

Параскева Димова Димова, Мария Петкова и Рени Каназирева.) 

 

По т.4. от Дневния ред, а именно- Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти в КППП, които следва да участват в 

КППП по  Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037 

-Докладва: М.Маринова 

 

Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списък от 

Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощи и  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, УС 

разисква следните подходящи за включване в КППП предложения за оценители, 

помощник-оценители и резервни оценители: 

 

- Даниела Салкина: дългогодишен  оценител, в  Списък от Централизиран конкурс за 

избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощи и  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, 

включително и с изключителен опит в оценката на проекти в МИГ; 

- Мария Гиева: оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с 

добър опит в оценката на проекти в МИГ и подходящо образование. 

- Пламен Чингаров: дългогодишен  оценител, в  Списък от Централизиран конкурс за 

избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощи и  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, 

включително и с изключителен опит в оценяването на сходни проекти в МИГ; 

- Красимира  Кубинска: оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на 

МИГ, с добър опит в оценката на сходни  проекти в МИГ; 

- Преслав Гайдарски, оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, 

с добър опит в оценката на сходни  проекти в МИГ; 

- Параскева Димова, оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с 

добър опит в оценката на сходни  проекти в МИГ; 

 

С изброените лица-външни оценители са проведени  принципни разговори относно 

тяхната възможност да участват в КППП по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 

Процедура № BG06RDNP001-19.037 съобразно ангажиментите, които могат да поемат. 

Оценителите принципно са потвърдили съгласие за участие в КППП. 

 

Относно предложенията за председател и секретар на КППП се обсъждат следните 

възможности: 

 

-за Председател се предлага Мария Петкова, експерт по прилагане на СВОР в екипа на 

МИГ, с опит, отговарящ на изискванията за изпълнение на дейностите по администриране 

на КППП; 

-за Секретар се предлага Йорданка Андреева, член на КВО на МИГ, с опит, подходящ за 

изпълнение на дейностите за секретар на КППП; 

 

-за външни оценители: Даниела Салкина и Мария Гиева; 

 

-за помощник –оценител: Красимира Кубинска; 

 

-за резервни оценители: Преслав Гайдарски и Параскева Димова 

 

Във връзка с гореизложеното, се предлага за одобрение следните членове на КППП по 

Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037–външни 

оценители, помощник-оценители, резервни оценители, председател и секретар: 

 

-Председател: Мария Петкова, експерт в екипа  на МИГ; 

-Секретар: Рени Каназирева, член на КВО на МИГ 

--------------------------- 
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-Даниела Салкина, външен експерт оценител; 

-Мария Гиева, външен експерт оценител; 

-Красимира Кубинска, помощник-оценител 

------------------------- 

-Преслав Гайдарски, резервен външен оценител; 

-Параскева Димова, резервен външен оценител 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 

 

Забележка: По  Процедура №BG06RDNP001-19.037  може да има предпоставки за 

конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, тъй като Общините- 

членовете на УС може имат депозирани проекти. 

 

Във връзка с това: 

-д-р Ивелина Гецова, представител на Община Лясковец си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Красимира Желязкова, представител на Община Стражица си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Антоанета Чукурова, представител на сдружение „Шанс за всички-Стражица 2006“ си 

дава отвод от настоящото гласуване; 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №04/Протокол 03-ВОМР/ 28.01.2019г. 

 

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

председателя, секретаря, членовете на комисията-оценители с право на глас, помощник-

оценителя в т.ч. външните експерти в КППП по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037 (Даниела Асенова Салкина; Мария 

Йосифова Гиева; Красимира Боюклиева-Кубинска; Преслав Гайдарски и Параскева 

Димова, Мария Петкова и Рени Каназирева) 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 се обективират в Заповедта за 

сформиране на комисия. 

УС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: 

-Даниела Асенова Салкина; Мария Йосифова Гиева; Красимира Боюклиева-Кубинска; 

Преслав Трилков Гайдарски и Параскева Димова Димова, председател Мария Петкова и 

секретар Рени Каназирева 

 
Гласуване: кворум – 4 

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
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С 4  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за поименно утвърждаване на 

председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти 

в КППП, които следва да участват в КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на 

селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и 

местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007. (Даниела Асенова Салкина; 

Мария Йосифова Гиева; Красимира Боюклиева-Кубинска; Преслав Трилков Гайдарски и 

Параскева Димова Димова, председател Мария Петкова и секретар Рени Каназирева) 

 

По т.5. от Дневния ред, а именно- Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка МИГ01 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и 

природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната 

местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007. 

– членове на Общо събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ. 

-Докладва: М.Петкова 

 

В КППП,  не по-малко от 1/3 от членовете с право на глас на КППП са членове на 

колективния върховен орган на МИГ.  

 

В тази връзка, УС на МИГ със свое Решение №04/Протокол 07-ВОМР/ 30.04.2018г.  

определи квалификацията и опита , които следва да притежава съответния оценител-член 

на Общото събрание на МИГ за целите на КППП по Мярка  МИГ01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното 

наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна 

идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.007. 

Общото събрание на МИГ, с Решение №02/ОС03/15.05.2018г. определи следните 

предложения за външни оценители в КППП по мерки МИГ01 като представители на 

Общото събрание: Йорданка Андреева; Даниела Бърнева; Ивайло Величков; Йорданка 

Димитрова; Петя Ганчева;Красимира Дончева; Марияна Николова; Рени Каназирева; 

Светла Панева. 

 

УС на МИГ разгледа опита и квалификацията на изброените по-горе лица, определени от  

 

Общото събрание за оценители в КППП, проведе разговори с тях относно мотивацията им 

и възможността им за участие в КППП, за да определи кои лица са подходящи. 

 

УС на МИГ направи справка относно възможната свързаност и евентуален конфликт на 

интереси на изброените лица, свързани с Процедура №BG06RDNP001-19.007., за да 

установи кои лица могат да бъдат в състава на КППП. 

 

В тази връзка, УС на МИГ се спира на следните предложения за лица, които могат да 

бъдат в състава на КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.007: 

- Йорданка Денева Андреева като оценител в КППП; 
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- Йорданка Кирилова Димитрова като резервен оценител в КППП 

Изброените лица отговарят на следните условия: 

-висше образование, мин.степен „Бакалавър“, по възможност хуманитарни или 

икономически науки; 

-професионален опит в сферата на културата, културните и читалищни дейности, 

етнологията, етнографията, художественото дело и др. Професионалния опит следва да е 

не по-малко 3 години и/ или: 

(1) опит в участие в организирането и провеждането на значими за местната общност 

културни събития, фестивали, изследвания, постановки и др., свързани с нематериалното 

културно наследство; 

(2) добро познаване чрез пряко участие в културния живот на местната общност на 

местната културна идентичност; 

(3) участие в разработване и/или разработване на проекти и програми в сферата на 

културата; 

-добри компютърни знания; 

 

За изброените лица не са установени обстоятелства, които могат да им попречат д бъдат в 

КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.007. 

С изброените лица- оценители са проведени  разговори относно тяхната възможност да 

участват в КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.007. съобразно ангажиментите, които 

могат да поемат. Оценителите принципно са потвърдили съгласие за участие в КППП. 

Забележка: По  Процедура №BG06RDNP001-19.037  може да има предпоставки за 

конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, тъй като Общините- 

членовете на УС може имат депозирани проекти. 

 

Във връзка с това: 

-д-р Ивелина Гецова, представител на Община Лясковец си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Красимира Желязкова, представител на Община Стражица си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Антоанета Чукурова, представител на сдружение „Шанс за всички-Стражица 2006“ си 

дава отвод от настоящото гласуване; 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №05/Протокол 03-ВОМР/ 28.01.2019г. 

 

Управителният съвет 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 BG06RDNP001-19.007. са в 

съответствие със задачите, които следва да изпълняват като оценители съгласно правилата 

за работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за 

сформиране на комисия. 
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Управителният съвет на МИГ определя лицата Йорданка Денева Андреева като оценител и 

Йорданка Кирилова Димитрова като резервен оценител в КППП по Процедура 

№BG06RDNP001-19.007. Лицата са законно излъчени от Общо събрание на МИГ. 

 

Гласуване: кворум –4  

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 4 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение и определи  лицата Йорданка Денева 

Андреева като оценител и Йорданка Кирилова Димитрова като резервен оценител в КППП 

по Процедура №BG06RDNP001-19.007. 

 

 

По т.6. от Дневния ред, а именно- Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка МИГ7.2 

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

мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037 

– членове на Общо събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ. 

-Докладва: М.Петкова 

 

В КППП,  не по-малко от 1/3 от членовете с право на глас на КППП са членове на 

колективния върховен орган на МИГ.  

 

В тази връзка, УС на МИГ със свое Решение №04/Протокол 07-ВОМР/ 30.04.2018г.  

определи квалификацията и опита , които следва да притежава съответния оценител-член 

на Общото събрание на МИГ за целите на КППП по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037 

 

Общото събрание на МИГ, с Решение №02/ОС03/15.05.2018г. определи следните 

предложения за външни оценители в КППП за мярка 7.2  като представители на Общото 

събрание: Йорданка Андреева; Даниела Бърнева; Ивайло Величков; Йорданка Димитрова; 

Петя Ганчева;Красимира Дончева; Марияна Николова; Рени Каназирева; Светла Панева. 

 

УС на МИГ разгледа опита и квалификацията на изброените по-горе лица, определени от 

Общото събрание за оценители в КППП, проведе разговори с тях относно мотивацията им 

и възможността им за участие в КППП, за да определи кои лица са подходящи. 

 

УС на МИГ направи справка относно възможната свързаност и евентуален конфликт на 

интереси на изброените лица, свързани с Процедура №BG06RDNP001-19.037., за да 

установи кои лица могат да бъдат в състава на КППП. 

 

В тази връзка, УС на МИГ се спира на следните предложения за лица, които могат да 
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бъдат в състава на КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.037: 

- Рени Каназирева  като оценител в КППП; 

- Йорданка Кирилова Димитрова като резервен оценител в КППП 

 

Изброените лица отговарят на следните условия: 

-висше образование, мин.степен „Бакалавър“, по възможност хуманитарни или 

икономически науки; 

-професионален опит по придобитата специалност не по-малко от 3 години и/ или: 

(1) опит в разработване или управление на проекти за местно развитие; 

(2) участие в изпълнението на проекти и програми за местно развитие; 

-добри компютърни знания; 

 

За изброените лица не са установени обстоятелства, които могат да им попречат д бъдат в 

КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.037. 

 

С изброените лица- оценители са проведени  разговори относно тяхната възможност да 

участват в КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.037. съобразно ангажиментите, които 

могат да поемат. Оценителите принципно са потвърдили съгласие за участие в КППП. 

 

Забележка: По  Процедура №BG06RDNP001-19.037  може да има предпоставки за 

конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, тъй като Общините- 

членовете на УС може имат депозирани проекти. 

 

Във връзка с това: 

-д-р Ивелина Гецова, представител на Община Лясковец си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Красимира Желязкова, представител на Община Стражица си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Антоанета Чукурова, представител на сдружение „Шанс за всички-Стражица 2006“ си 

дава отвод от настоящото гласуване; 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №06/Протокол 03-ВОМР/ 28.01.2019г. 

 

Управителният съвет 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 Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037 са в съответствие със задачите, 

които следва да изпълняват като оценители съгласно правилата за работа на оценителната 

комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия. 
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Управителният съвет на МИГ определя лицата       Рени Иванова Каназирева    като 

оценител и Йорданка Кирилова Димитрова като резервен оценител в КППП по Процедура 

№BG06RDNP001-19.037. Лицата са законно излъчени от Общо събрание на МИГ. 

 

Гласуване: кворум –4  

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 4 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение и определи  лицата Рени Иванова 

Каназирева като оценител и Йорданка Кирилова Димитрова като резервен оценител в 

КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.037. 

 

По т.7. от Дневния ред, а именно –има следното предложение от д-р Ивелина Гецова, 

Председател на УС на МИГ:  

-УС на МИГ да  вземане  Решение за упълномощаване на член на УС на МИГ относно 

свикване на Комисия за подбор на проектни предложения. 

 

Съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 

СВОМР, назначаването на КППП става със Заповед на Председателя на УС на МИГ. 

 

До момента, Пламен Пенчев-член на УС на МИГ от квотата на местния бизнес е свикал  

КППП по първи прием на мерки 7.2 и 01. 

 

Съгласно чл. 34, параграф 3, буква „б“ от  Регламент (ЕС) № 1303/2013 и чл. 4 от ПМС 

№161/2016 г., задачите на МИГ включват провеждане на процедури за подбор на проекти 

и  спазване на ред за оценка, при който: 

-определена е недискриминационна и процедура за подбор; 

-определени са обективни критерии за операции; 

-процедурата не допуска конфликт на интереси; 

 

Съгласно чл. 44 от ПМС №161/2016 г. подборът на проектни предложения се извършва от 

комисия, назначена от МИГ. Същевременно съгласно минималните изисквания към реда  

за оценка, разработени по чл. 41, ал. 2 от ПМС№161, КППП на проектни предложения се 

назначава със заповед на председателя на УС на МИГ. 

 

При провеждане на процедурите за подбор на проекти и спазване на реда за оценка, МИГ 

следва да гарантира, че процедурата не допуска конфликт на интереси. 

 

На основание на чл. 63, ал. 1 от Закона за противодействие па корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ДВ бр. 7, от 19.1.2018 т), Председателят на УС на 

МИГ е длъжен да си направи самоотвод, ако е възникнал конфликт на  интереси (Чл. 51 и 

Чл. 53 от ЗПКОНПИ).  
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Горепосочените изисквания са задължителни за участниците в органите на управление и 

контрол на Местните инициативни групи (§ 2. (1) т. 2 от Допълнителните разпоредби на 

ЗПКОНЦИ). 

В публикувани на сайт www.eufunds.bg отговори на УО на ОПРЧР по въпроси,, свързани с 

назначаването на КППП при хипотези за евентуален конфликт на интереси е записано, че 

при такъв конфликт, КППП трябва да се назначи от друг представител на МИГ. 

За МИГ такъв е случая за предстояща КППП по Мярка  МИГ01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното 

наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна 

идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.007 и предстояща 

КППП по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037. 

Съгласно ЗУСЕСИФ, Чл. 2. (2)… При управлението на средствата от ЕСИФ не се допуска 

конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент 

(ЕС) № 966/2012". 

В Устава на МИГ, в Чл. 58. (2). За извършване на определени действия Председателят 

може да упълномощава и други лица, включително и такива, които не са членове на 

Управителния съвет или сдружението. 

В случая е необходимо УС на МИГ да възложи на Председателя на МИГ за упълномощи 

представител от частния сектор да назначи КППП по  Мярка  МИГ01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното 

наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна 

идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.007 и по Мярка МИГ7.2 

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

мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037 по които мерки Община 

Лясковец , или Община Стражица са потенциални кандидати с проекти от публичния 

сектор, поради която причина е препоръчително членовете от публичния сектор в УС да не 

назначават КППП по мерки 7.2 и 01. 

Във връзка с това  е налично следното предложение: 

Председателя на УС на МИГ да упълномощи Пламен Пенчев за назначаване на КППП по  

Мярка  МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-

19.007   и Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
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на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037.  

Пламен Пенчев е  член на УС от квотата на бизнеса и представител на местния бизнес и по 

въпросната процедура няма предпоставки и условия за възникване на конфликт на 

интереси. 

Забележка: По  Процедура №BG06RDNP001-19.0о7 и Процедура №BG06RDNP001-19.037 

може да има предпоставки за конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, 

тъй като Общините- членовете на УС може имат депозирани проекти. 

Във връзка с това: 

-д-р Ивелина Гецова, представител на Община Лясковец си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Красимира Желязкова, представител на Община Стражица си дава отвод от настоящото 

гласуване; 

-Антоанета Чукурова, представител на сдружение „Шанс за всички-Стражица 2006“ си 

дава отвод от настоящото гласуване; 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

РЕШЕНИЕ №07/Протокол 03-ВОМР/ 28.01.2019г. 

Председателя на УС на МИГ да упълномощи Пламен Пенчев за назначаване на КППП по  

Мярка  МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-

19.007. 

Гласуване: кворум – 6  

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение Председателя на УС на МИГ да 

упълномощи Пламен Пенчев да назначи  на КППП по  Мярка  МИГ01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното 

наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна 

идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.007 и КППП по Мярка 

МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037. 

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 
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Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС       
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