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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 06-ВОМР/ 26.03.2018г. 

Гр.Лясковец 

Днес, 26.03.2018г., в офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя  заседание на УС  при 

следния Дневен ред: 

 Дата: 26  март 2018г.

 Час: 16.00ч.

 Място: офис на МИГ в град Лясковец, Младежки дом

 Дневен ред:

1.Вземане на Решение за промяна в Стратегия за ВОМР във връзка с промяна в

нормативната база за мерките от ПРСР. 

-докладва : М. Петкова 

2.Вземане на Решение за Свикване на Общо събрание.

-докладва: М.Маринова 

3. Вземане на Решение за промяна в УС на МИГ.

-докладва : М. Петкова 

4.Приемане на Правила за работа на Оценителна комисия при подбор на проекти,

финансирани чрез ВОМР са за Процедура №BG06RDNP001-19.007,  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” 

-докладва : М. Петкова 

5.Приемане на Вътрешен ред за оценка за оценка на проектни предложения по мерки от

СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР,  в 

изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ. 

-докладва : М. Петкова 

6.Вземане на Решение за упълномощаване на член на УС на МИГ относно свикване на

Комисия за подбор на проектни предложения. 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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-докладва: И.Гецова 

 

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: не 

 

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 6  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- Вземане на Решение за промяна в Стратегия за ВОМР 

във връзка с промяна в нормативната база за мерките от ПРСР. 

-докладва : М. Петкова 

Във връзка с  влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

подпомагане на земеделските производители и отпадането на правно основание за 

издаване на Наредбите по Чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерки и подмерки от ПРСР 2014-

2020г. е необходима промяна в мерките от СВОМР на МИГ- мярка МИГ4.1. и мярка 

МИГ4.2. 

Също така е необходимо от СВОМР да се коригират всички текстове в които се препраща 

към Условията за допустимост на дейности и разходи на които трябва да отговарят всички 

мерки и кандидати по стратегията за местно развитие на МИГ и това  да съответстват на 

приложимата нормативна база, регламенти и указания по ПРСР и ОП“РЧР“. 

МИГ има депозирани през м.ноември 2017г. и м.януари 2018г. Анекси за промени в 

СВОМР, свързани с отстраняване на технически грешки, които са обединени в един 

Анекс, преминал процедура по съгласуване и одобрение от УО на ПРСР. В момента се 

налага депозиране на ново Искане за Анекс по обективни причини – текстове в СВОМР на 

МИГ нямат право да препращат към наредби. 

В тази връзка следва да отпаднат от съдържанието на СВОМР следните текстове: 

 

1.В т.5 от СВОМР: 

2.Мярка МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”: 

Текст: 
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-т.3.1. достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 

8 от Наредба № 9/21 март 2015 г. на МЗХ, с която наредба се уреждат условията и редът за 

прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства",  включително чрез 

финансов лизинг; 

Текстът да се промени както следва: достигане съответствие с нововъведените 

стандарти на ЕС . 

-т.3.2. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно 

приложение № 8 от Наредба № 9/21 март 2015 г. на МЗХ, с която наредба се уреждат 

условията и редът за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства",  

включително чрез финансов лизинг. 

Текстът да се промени както следва: разходи за достигане съответствие с 

нововъведените стандарти на ЕС . 

-отпада: 

Текст: Условията на които трябва да отговарят всички кандидати по мярката са 

регламентирани в Наредба № 9/21 март 2015 г. на МЗХ, с която наредба се уреждат 

условията и редът за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". 

т. 5.Интензитет на подпомагане: 

Размер на финансовата помощ 

Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за: 

1. проекти, представени от млади земеделски стопани; 

2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на 

производителите; 

3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони; 

4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 

до 10 земеделски стопани 

5. Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло свързани с 

изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 

2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", 

направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г. 

6. Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни инвестиции, 

представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или 

групи/организации на производители. 

Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, 

представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, отговарящ на повече от едно 

от условията по ал. 2, 3 и 4 на чл. 13 от НАРЕДБА № 9 от 21 март 2015 г. на МЗХ е не 

повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

Текстът да се промени както следва: 
Размер на финансовата помощ 

Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за: 

1. проекти, представени от млади земеделски стопани; 

2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на 

производителите; 
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3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони; 

4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 

до 10 земеделски стопани 

5. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за инвестиции, изцяло свързани с 

изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 

2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", 

направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г. 

6. Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни инвестиции, 

представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или 

групи/организации на производители. 

Максимално комбинирано подпомагане  е до 90 % от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи. 

 

 

3. Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти” 

Текст: 

-т.2. отпада текст: Условията за допустимост на които трябва да отговарят всички 

кандидати по мярката са регламентирани в Наредба № 20/ 27.10 2015 г. на МЗХ за 

прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“. 

-т.3.1.   отпада текст 5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети 

стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 от наредба № 9 от 21 март 2015 г. за 

прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ включително чрез 

финансов лизинг. 

Текстът да се промени както следва: 5.материални инвестиции за постигане на 

съответствие с новоприети стандарти на ЕС . 

-т.3.2. отпада текст     5. разходи за материални инвестиции за постигане на съответствие с 

новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 от наредба № 9 от 21 март 2015 

г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ включително чрез 

финансов лизинг; 

Текстът да се промени както следва: 5.разходи за материални инвестиции за 

постигане на съответствие с новоприети стандарти на ЕС . 

 

4.Промяна в текст от СВОМР в т.5 - Финансовата помощ не се предоставя на 

кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 

4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са 

учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в 

противоречие с целта на подмярката по ПРСР 2014 - 2020 г., включително с цел 

получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по тази наредба 

максимални размери. 

Текстът да се промени както следва: Финансовата помощ не се предоставя на 

кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла 

на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че 

са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство 
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в противоречие с целта на мерките по ПРСР 2014 - 2020 г., включително с цел 

получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените в мерките от 

СВОМР. 
 

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

-т.7 „Критерии за оценка“, критерии „Проектът осигурява заетост, вкл. и за жени“ има 

неправилно сумиране за да се получи краен сбор от 10т. 

Текстът да се промени както следва:  

5. Проектът осигурява заетост, вкл. и за жени: 

- до 2 нови работни места – 1; 

- повече от 2 нови работни  места – 3 т.; 

- включително минимум 2 нови работни места за представители на местните 

уязвими групи – 7 т. 

До 10 т. 

 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 06-ВОМР/ 26.03.2018г. 

 

Приема промени в съдържането на СВМР в т.5 „Описание на мерките. Мерки и дейности 

за всеки един от фондовете по отделно“  в съдържанието, обсъдено в настоящата точка от 

Дневния ред. Взема Решение одобрените промени в съдържание на СВОМР да бъдат 

представени за обсъждане и одобрение на Общо събрание на МИГ. Взема Решение след 

обсъждане и приемане на промените в СВОМР от Общо събрание на МИГ, да бъде 

депозирано пред УО на ПРСР Искане за Анекс наал.2. и във връзка с ал.5 на Чл. 39, т.1,  

както и т.5, Чл.40, (1) и (2) от Наредба 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. депозира пред Вас Заявление с 

искане  на промяна на Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР. 

 

 

Гласуване: кворум – 6  

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за одобрение на промяна в съдържанието 

на т.5 „Описание на мерките. Мерки и дейности за всеки един от фондовете по отделно“ от 

СВОМР, обсъждане и одобрение пред Общо събрание и депозиране пред УО на ПРСР 

Искане за Анекс. 

 

По т.2. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за Свикване на Общо събрание. 
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-докладва: М.Маринова 

 

Възниква необходимост от спешно свикване на Общо събрание на МИГ по следните 

обективно настъпили обстоятелства: 

-необходимост от промяна в съдържание на СВОМР съгласно представената информация в 

т.1 от Днешния дневен ред; 

-необходимост от промяна в УС на МИГ; 

- необходимост от одобрение от Общото събрание на МИГ на подготвената Информация 

за дейността  на МИГ за 2017г., необходима за Централен регистър, съгласно ЗЮЛНЦ ; 

- необходимост от одобрение от Общото събрание на МИГ на Годишен отчет за 2017 

година на Управителен съвет на МИГ и Годишен отчет за 2017 година на Контролен съвет 

на МИГ. 

 

В тази връзка предлагаме спешно свикване на Общо събрание както следва: 

 

 дата: 10 април  2018г., вторник 

 начален час: 16.00ч. 

 място: заседателна зала в Община Лясковец  

 Дневен ред: 

 

Час: Точка от Дневния ред: Докладва: 

16.00- 

16.15ч. 

1. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на 

Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС; 

УС на 

МИГ 

16.15- 

16.45ч. 

2. Обсъждане и вземане на Решение за Промяна в Стратегия за 

ВОМР; 

УС на 

МИГ 

16.45- 

17.00ч. 

3. Обсъждане и вземане  на Решение за промени в УС на МИГ; УС  на 

МИГ 

17.00- 

17.20ч. 

4. Представяне на напредъка по прилагане на Стратегия за 

ВОМР; 

УС на 

МИГ 

17.20- 

17.40ч. 

5. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение Информация 

за дейността  на МИГ за 2017г., необходима за Централен 

регистър, съгласно ЗЮЛНЦ ; 

УС на 

МИГ 

17.40- 

18.00ч. 

6. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен 

отчет за 2017 година на Управителен съвет на МИГ и 

Годишен отчет за 2017 година на Контролен съвет на МИГ 

Екип на 

МИГ 

18.00ч. 7. Други  

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02/Протокол 06-ВОМР/ 26.03.2018г. 

 

Гласуване: кворум – 6  

-ЗА: 6 гласа 
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-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе УС на МИГ взе Решение за свикване на Общо 

събрание на 10 април 2018 година с параметрите, цитирани в настоящата точка от днешния 

Дневен ред. 

 

По т.3. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за промяна в УС на МИГ. 

-докладва : М. Петкова 

 

Постъпила е Молба за напускане на УС на член на УС – Г-н Денчо Димов. 

Още от създаването на МИГ и до момента  Г-н Денчо Димов е съвестен и лоялен член на 

УС и ОС на МИГ.  

След проведени разговори с Г-н Денчо Димов от страна на УС на МИГ, лицето взема 

решение да остане в УС на МИГ, до излъчване на предложение за нов член на УС от 

квотата на местния бизнес, което предложение да се обсъди на процедура в Общото 

събрание на МИГ. 

Също така, във връзка със задължението на МИГ, съгласно ЗЮЛНЦ и новите 

законодателни промени, МИГ  длъжен да извърши в срок пререгистрация и вписване в 

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). 

ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано преди 01.01.2018 г., за да изпълни задължението 

си за обявяване на годишния доклад за дейността и финансовия отчет за 2017 г., е 

необходимо да пререгистрира в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията в 

Регистъра в срок до 30 юни 2018 г. 

В тази връзка е необходимо вписването да стане с целия актуален УС на МИГ.  

Предлага се, във връзка със скорошно изтичане на 3-годишния мандат на УС, да се 

предложи на Общото събрание гласуване на мандата на Управителния съвет с оглед 

вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията в Регистъра в срок до 30 юни 

2018 г.  

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №03/Протокол 06-ВОМР/ 26.03.2018г. 

 

УС на МИГ взема Решение да се предложи на  Общото събрание гласуване на мандата на 

Управителния съвет с оглед вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията 

в Регистъра в срок до 30 юни 2018 г. Както и оставя Г-н Денчо Димов  като член на  УС на 

МИГ, до излъчване на предложение за нов член на УС от квотата на местния бизнес, което 

предложение да се обсъди на процедура в Общото събрание на МИГ или до 

потвърждаване категорично на отказа му от членство в УС на МИГ. 

 

Гласуване: кворум – 6  

-ЗА: 6 гласа 
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-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взема Решение да се предложи на  Общото събрание 

гласуване на мандата на Управителния съвет с оглед вписване в Регистъра на ЮЛНЦ към 

Агенция по вписванията в Регистъра в срок до 30 юни 2018 г. Както и оставя Г-н Денчо 

Димов  като член на  УС на МИГ, до излъчване на предложение за нов член на УС от 

квотата на местния бизнес, което предложение да се обсъди на процедура в Общото 

събрание на МИГ или до потвърждаване категорично на отказа му от членство в УС на 

МИГ. 

 

По т.4. от Дневния ред, а именно- Приемане на Правила за работа на Оценителна комисия 

при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР са за Процедура №BG06RDNP001-

19.007,  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” 

-докладва : М. Петкова 

 

Представените правила за работа на Оценителна комисия при подбор на проекти, 

финансирани чрез ВОМР са за Процедура №BG06RDNP001-19.007,  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” и са изчерпателно представени в приложение към 

настоящия Протокол. Правилата съдържат подробна информация по раздели: оценителна 

комисия, права и задължения на членовете на КППП, оценка на проектните предложения, 

оценителен доклад. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №04/Протокол 06-ВОМР/ 26.03.2018г. 

 

УС на МИГ приема правила за работа на Оценителна комисия при подбор на проекти, 

финансирани чрез ВОМР са за Процедура №BG06RDNP001-19.007,  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”. 

 

Гласуване: кворум – 6  

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за одобрение на Правила за работа на 
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Оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР са за Процедура 

№BG06RDNP001-19.007,  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” 

 

По т.5. от Дневния ред, а именно- Приемане на Вътрешен ред за оценка за оценка на 

проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на 

селските райони и ЕЗФРСР,  в изпълнение на подхода Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ. 

-докладва : М. Петкова 

 

Редът за оценка на проектни предложения е разработен на основание чл. 41, ал. 1 от  ПМС 

161 от 4 юли 2016г. за определяне на правила за координация между управляващите 

органи на програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски 

групи във връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие за 

периода 2014 – 2020 г., и е съобразен с Минималните изисквания утвърдени от заместник 

министър-председателя по чл.5, ал.1, т.2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация и с указанията на УО на ПРСР 2014-2020г. по чл.37, 

ал.1 от ПМС 161 за стратегии за ВОМР, финансирани от повече от един фонд. 

Редът е изчерпателно приложение към настоящия протокол и включва следното 

съдържание:общи правила, обявяване на процедура за подбор на проектни предложения,  

Сформиране на комисия за подбор на проектни предложения (КППП), Структурен състав 

на КППП и изисквания към лицата, участващи в нея, Подбор на проектни предложения, 

сключване на административен договор, заключителни разпоредби. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №05/Протокол 06-ВОМР/ 26.03.2018г. 

 

УС на МИГ приема Вътрешен ред за оценка за оценка на проектни предложения по мерки 

от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР,  в 

изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ. 

 

Гласуване: кворум – 6  

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за одобрение на Вътрешен ред за оценка 

за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за 

развитие на селските райони и ЕЗФРСР,  в изпълнение на подхода Водено от общностите 

местно развитие на територията на МИГ. 
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По т.6. от Дневния ред, а именно-Вземане на Решение за упълномощаване на член на УС 

на МИГ относно свикване на Комисия за подбор на проектни предложения. 

-докладва: И.Гецова 

Съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 

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

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). 

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 Процедура №BG05M9OP001-2.014 за 

Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”, чийто краен срок 

изтича на 13 април. 

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 

http://www.eufunds.bg/
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(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  Процедура №BG05M9OP001-2.014 

за Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”, по която мярка 

Община Лясковец е кандидат с проект, както и Община Стражица е кандидат с проект, 

поради която причина Красимира Желязкова-Зам.Председател на УС, но също от 

публичния сектор в УС на МИГ, няма право да назначи КППП. 

 

Във връзка с е налично следното предложение: 

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

Процедура №BG05M9OP001-2.014 за Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно 

социално включване” .  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. 

 

РЕШЕНИЕ №06/Протокол 06-ВОМР/ 26.03.2018г. 

 

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

Процедура №BG05M9OP001-2.014 за Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно 

социално включване” .   

 

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  Процедура №BG05M9OP001-2.014 

за Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” .   

 

 

По т.7. от Дневния ред, а именно-Други 

Няма. 

 

 

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 

 

Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС       /////
dddddddddd
dddd
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Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС            

 

 

Участници: 

 

 

Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да 

публикува лични данни от Списъка на участниците в заседание на УС. 

 

 

 

 
 

/////
ddddddddddd
ddd




