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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 04-ВОМР/ 05.02.2019г. 

Гр.Лясковец 

Днес, 05.02.2019г., в  офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя  заседание на УС  при 

следния Дневен ред: 

 Дата:5 февруари 2019 година

 Час: 17.00ч.

 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 Процедура№  

BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности” 

-Докладва: М.Маринова 

2. 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 Процедура№  

BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”. 

-Докладва: М.Маринова 

3. Утвърждаване на оценители в КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154 - Мярка

МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. 

-Докладва: М.Маринова 

4.Вземане на решение за актуализиране на ИГРП за 2019г. (при необходимост)

5.Вземане на Решение за упълномощаване на член на УС за назначаване на КППП по

Процедура №BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”. 

-Докладва: М.Маринова 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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6.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 Процедура№  BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

-Докладва: М.Маринова 

 

На 6 февруари 2019г. в 17.00ч.  приключва срока за прием на проектни предложения по 

Процедура№  BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”. 

 

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 Процедура№  

BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”. 

 

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. 
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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 Процедура№  BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности” 

 

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени 

към: 

- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие 

на туристически услуги); 

- Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените 

продукти и материали); 

- Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, 

хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни 

дейности и услуги базирани на ИТ и др.; 

- Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

- Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 

посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

 

Допустими кандидати: 

 

- Земеделски стопани, регистрирани по закона за Закона за подпомагане на земеделските 

производители. 

- Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон, Закона за кооперациите; 

- Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

 

Финансова помощ е  за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие 

на неземеделски дейности в селските райони, включващи: 

 

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 
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б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната 

стойност на активите; 

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа 

осъществимост; 

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 

придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

 

Бюджет на приема: Размер на БФП по първи прием – 600 000 лв. 

 

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 

№BG06RDNP001-19.154.,  

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 №BG06RDNP001-19.154 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. 
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-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 

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

№BG06RDNP001-19.154., 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 №BG06RDNP001-19.154  може да има предпоставки за 

конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, тъй като за членовете на УС 

може да възникне пряк или косвен интерес съгласно проведен разговор с тях и обсъждане 

на казуси и хипотези. 

 

Във връзка с това: 

 

-д-р Ивелина Гецова, си дава отвод от настоящото гласуване; 

-г-н Денчо Димов, си дава отвод от настоящото гласуване ; 

 

Други членове на УС не заявяват желание за отвод от настоящото гласуване. 

 

Кворум за настоящото гласуване: 5 члена на УС 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 04-ВОМР/ 05.02.2019г. 

 

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 Процедура№  BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. 

 
Гласуване: кворум – 5 

-ЗА: 5 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 5 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 
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по Процедура№  BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”. 

 

По т.2. 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 Процедура№  BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности”. 

-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; 

 

- Галина Даскалова, 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; 

 

- 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 Процедура№  BG06RDNP001-19.154 - Мярка 

МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. 

 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 Маринова,изпълнителен директор на МИГ, с опит, 

отговарящ на изискванията за изпълнение на дейностите по администриране на КППП; 
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-за Секретар се предлага Даниела Бърнева, член на КВО на МИГ, с опит, подходящ за 

изпълнение на дейностите за секретар на КППП; 

 

-за външни оценители: Даниела Салкина и Галина Даскалова; 

 

-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 

Процедура №  BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”–външни оценители, помощник-оценители, резервни оценители, 

председател и секретар: 

 

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

-Секретар: Даниела Бърнева, член на КВО на МИГ 

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

-Даниела Салкина, външен експерт оценител; 

-Галина Даскалова, 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 №BG06RDNP001-19.154  може да има предпоставки за 

конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, тъй като за членовете на УС 

може да възникне пряк или косвен интерес съгласно проведен разговор с тях и обсъждане 

на казуси и хипотези. 

 

Във връзка с това: 

-д-р Ивелина Гецова, си дава отвод от настоящото гласуване; 

-г-н Денчо Димов, си дава отвод от настоящото гласуване ; 

 

 

Други членове на УС не заявяват желание за отвод от настоящото гласуване. 

 

 

Кворум за настоящото гласуване: 5 члена на УС 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 
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РЕШЕНИЕ №02/Протокол 04-ВОМР/ 05.02.2019г. 

 

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 Процедура №  BG06RDNP001-19.154 - 

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Даниела Асенова 

Салкина; Галина Петрова Даскалова; Красимира Боюклиева-Кубинска, Преслав Трилков 

Гайдарски и Параскева Димова Димова Мария Станева Маринова и Даниела Кръстева 

Бърнева) 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; Галина Петрова Даскалова; Красимира Боюклиева-Кубинска; 

Преслав Трилков Гайдарски и Параскева Димова Димова, председател Мария Станева 

Маринова и секретар Даниела Кръстева Бърнева. 

 
Гласуване: кворум – 5 

-ЗА: 5 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

 

С 5 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 Процедура №  BG06RDNP001-19.154 - 

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” (Даниела Асенова 

Салкина; Галина Петрова Даскалова; Красимира Боюклиева-Кубинска; Преслав Трилков 

Гайдарски и Параскева Димова Димова, председател Мария Станева Маринова и секретар 

РДаниела Кръстева Бърнева.) 

 

 

По т.3. от Дневния ред, а именно- Утвърждаване на оценители в КППП по Процедура 

№BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”- членове на КВО на МИГ. 

-Докладва: М.Маринова 

 

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 №3/Протокол 20-ВОМР/ 

20.11.2018г.определи квалификацията и опита , които следва да притежава съответния 

оценител-член на Общото събрание на МИГ за целите на КППП по Процедура 

№BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”. 
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Общото събрание на МИГ, с Решение №02/ОС05/28.11.2018г. определи следните 

предложения за външни оценители в КППП по мярка 6.4 като представители на Общото 

събрание:  

-Ивайло Величков; 

-Петя Ганчева; 

-Марияна Николова; 

-Пламен Качамаков 

-Светла Панева 

-Рени Каназирева; 

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 №BG06RDNP001-19.154., 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 №BG06RDNP001-19.154: 

- Рени Иванова Каназирева като оценител в КППП; 

- Мариана Милчева Николова като резервен оценител в КППП 

Изброените лица отговарят на следните условия: 

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

икономически науки; 

-професионален опит минимум 3 години в сферата на управлението, бизнеса, туризма или 

селското стопанство: 

(1) участието в дейности и обучения на МИГ е предимство; 

(2) добро познаване на подхода Лидер/ВОМР и на територията на МИГ е предимство; 

(3) реализация / изпълнение/ участие в проекти е предимство; 

-добри компютърни знания; 

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

КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154. 
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С изброените лица- оценители са проведени  разговори относно тяхната възможност да 

участват в КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154. съобразно ангажиментите, които 

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

 

Забележка: По  Процедура №BG06RDNP001-19.154  може да има предпоставки за 

конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, тъй като за членовете на УС 

може да възникне пряк или косвен интерес съгласно проведен разговор с тях и обсъждане 

на казуси и хипотези. 

 

Във връзка с това: 

-д-р Ивелина Гецова, си дава отвод от настоящото гласуване; 

-г-н Денчо Димов, си дава отвод от настоящото гласуване ; 

 

Други членове на УС не заявяват желание за отвод от настоящото гласуване. 

 

Кворум за настоящото гласуване: 5 члена на УС 

 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №03/Протокол 04-ВОМР/ 05.02.2019г. 

 

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 №BG06RDNP001-19.154 - 

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 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. 

 

Управителният съвет на МИГ определя лицата Рени Иванова Каназирева като оценител и 

Мариана Милчева Николова като резервен оценител в КППП по Процедура 

№BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”. Лицата са законно излъчени от Общо събрание на МИГ. 

 

Гласуване: кворум –5  

-ЗА: 5 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 5 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение и определи  лицата Рени Иванова 

Каназирева като оценител и Мариана Милчева Николова  като резервен оценител в КППП 

по Процедура №BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 
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неземеделски дейности”. 

 

По т.4. от Дневния ред, а именно- Вземане на решение за актуализиране на ИГРП за 2019г.  

(при необходимост) 

-М.Петкова 

 

Остатък от 

прием през 

2018г.
Остатък от 

прием през 

2018г.
Остатък от 

прием през 

2018г.

400 000

Остатък от 

прием през 

2018г.

Остатък от 

прием през 

2018г.

Остатък от 

прием през 

2018г.

Остатък от 

прием през 

2018г.

Мярка МИГ04 „Социални иновации 

за активно социално включване”

Юни 2019

Мярка МИГ03 „По-добро здраве и 

работоспособност на заетите в 

икономиката на общините  

Лясковец и Стражица.“

Октомври 2019Април 2019

Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“

МЯРКА

Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на  

селскостопански продукти”

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура

Август 2019

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”.

Декември 2019

Бюджет по 

процедурата

Януари 2019 Февруари 2019 Март 2019 Ноември 2019Септември 2019

Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в 

земеделски стопанства”

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности”

Май 2019 Юли 2019

 
Наложителни са следните промени в ИГРП за 2019 година: 

 

Промяна в срока за прием по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на  

селскостопански продукти”: 

-обективизиране: мярката е в процес на оценка за първи прием със срок до 18.02.2019г.  

Обявения втори срок в ИГРП за прием не може да бъде спазен. 

 

Промяна в срока за прием по Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. 

-обективизиране : все още не е решено кои дейности по мярката да бъдат отворени за 

кандидатстване. Очакват се промени и решения в тази връзка. 

-обективизиране: мярката е подготвена за отваряне на прием и е в процес на съгласуване и 

одобрение от УО на ОПРЧР. 

 

Промяна в срока за прием по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на 

територията на общините Лясковец и Стражица“. 

 

Промяна в срока за прием по Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на 

заетите в икономиката на общините  Лясковец и Стражица.“   

-обективизиране: след сключване на Анекс по мярката, Втори прием няма да има, тъй като 

няма да има остатъчен бюджет. 

 

Промяна в срока за прием по Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално 

включване”. 

-обективизиране: МИГ очаква подписване на Анекс с УО на ОПРЧР за да обяви остатъчен 
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ресурс за Втори прием.  

 

Промяна в срока за прием по Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална 

икономика и нови работни места в социални предприятия“. 

-обективизиране: мярката е подготвена за отваряне на прием., предстои обсъждане и 

публикуване. 

 

Остатък от 

прием през 

2018г.
Остатък от 

прием през 

2018г.
Остатък от 

прием през 

2018г.

400 000

400 000 лева

Остатък от 

прием през 

2018г.

400 000 лева

Септември 2019

Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в 

земеделски стопанства”

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности”

Май 2019 Юли 2019

Мярка МИГ05“Насърчаване 

развитието на местна социална 

икономика и нови работни места в 

социални предприятия“

Декември 2019

Бюджет по 

процедурата

Януари 2019 Февруари 2019 Март 2019 Ноември 2019

Мярка МИГ04 „Социални иновации 

за активно социално включване”

Юни 2019

Мярка МИГ02 „Местни инициативи 

за заетост на територията на 

общините Лясковец и Стражица“

Октомври 2019Април 2019

МЯРКА

Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на  

селскостопански продукти”

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура

Август 2019

 
 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №04/Протокол 04-ВОМР/ 05.02.2019г. 

 

Одобрява актуализиране на ИГРП за 2019 година 

 
Гласуване: кворум – 5 

-ЗА: 5 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 7 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за актуализиране на ИГРП за 2019 година 

 

По т.5. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за упълномощаване на член на УС 

за назначаване на КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. 

-Докладва: М.Маринова 

 

Съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 

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

 

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). 

 

За МИГ такъв е случая за предстояща КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154 - 

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. 

 

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 друг член на УС да свика КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154 - 

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. 

 

Във връзка с това  е налично следното предложение: 
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Председателя на УС на МИГ да упълномощи Красимира Иванова Желязкова- Член на УС 

на МИГ да свика КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. 

Забележка: По  Процедура №BG06RDNP001-19.154  може да има предпоставки за 

конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, тъй като за членовете на УС 

може да възникне пряк или косвен интерес съгласно проведен разговор с тях и обсъждане 

на казуси и хипотези. 

Във връзка с това: 

-д-р Ивелина Гецова, си дава отвод от настоящото гласуване; 

-г-н Денчо Димов, си дава отвод от настоящото гласуване ; 

Други членове на УС не заявяват желание за отвод от настоящото гласуване. 

Кворум за настоящото гласуване: 5 члена на УС 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

РЕШЕНИЕ №05/Протокол 04-ВОМР/ 05.02.2019г. 

Председателя на УС на МИГ да упълномощи Красимира Иванова Желязкова за 

назначаване на КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. 

Гласуване: кворум – 5 

-ЗА: 5 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 5 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение Председателя на УС на МИГ да 

упълномощи Красимира Иванова Желязкова  за назначаване на КППП по  Процедура 

№BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”. 

По т.6 от Дневния ред, а именно-други 

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

 

Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС                  

 

 
 




