
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

„ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони“ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org, 
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ПРОТОКОЛ № 39/ 07.12.2020 г. 

На 07.12.2020 г. в 17.00 ч. в офиса на „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

се проведе заседание на Управителния съвет на „МИГ – Нова Загора“. Присъстваха 

всички петима членове на Управителния съвет: Светла Стоянова, Елена Арабаджиева, 

Еленка Петрова, Мария Василева и Радка Илиева. Заседанието протече при следния 

дневен ред: 

1. Обсъждане на постъпили проектни предложения по процедура BG06RDNP001-

19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти““ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., 

чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; 

2. Вземане на решение от Управителния съвет за определяне състава на Комисията 

за подбор на проектни предложения; съответствие квалификацията и опита на 

кандидатите за членове на КППП по процедура BG06RDNP001-19.441 „МИГ-

Нова Загора, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти““ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано 

по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони; 

3. Разни. 

Преди преминаването към разглеждане и обсъждане на предложенията по всяка 

от точките, Председателят на УС – г- жа Св. Стоянова направи следното уточнение, което 

касае определяне състава на Комисията за подбор на подадени проектни предложения 

към СВОМР на „МИГ – Нова Загора“. Като се имат предвид Минималните изисквания 

по чл. 41 на ПМС 161, записани и в Процедурата за подбор на проектни предложения 

към СВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, всяко от проектните предложения трябва да 

се оценява от двама /2/ оценители, се предлага КППП да се състои от председател, 

секретар и трима /3/ оценители, двама, от които да са външни експерти – оценители и 

един от състава на Общо събрание на Сдружението. След направеното уточнение, 

Председателят премина към първа точка от дневния ред. 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Светла Стоянова запозна членовете на Управителния съвет с постъпилите 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, Мярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ от Стратегия 

за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, финансирано по Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони. 

До крайния срок 16:30 ч. на 05.12.2020 г. са постъпили три /3/ проектни 

предложения, както следва: 
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- BG06RDNP001-19.441-0001 „Модернизация на производствения процес в 

предприятието“ – кандидат „Минчеви“ ЕООД; 

- BG06RDNP001-19.441-0002 „Преработка/маркетинг на земеделски продукти, 

произведени от местни земеделски стопани“ – кандидат „Къчеви“ ЕООД; 

- BG06RDNP001-19.441-0003 „Инвестиции в преработка/маркетинг на биологични 

домати и охлюви и повишаване конкурентноспособността на земеделското 

стопанство“ – кандидат Коста Василев Къчев ЗП. 

По т. 2 от дневния ред: 

На база спецификата на процедура BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, 

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““, 

постъпилите проектни предложения и това, че не е получено уведомление от УО на 

ПРСР за включване на наблюдатели по време на работата на КППП, Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 56 

На основание чл. 29, ал. 1, т. 7 от Устава на СНЦ “МИГ – Нова Загора“, във връзка 

със СВОМР, ПМС № 161 от 04.07.2016 г., ПМС № 162 от 05.07.2016 г. и Процедурата за 

подбор на проектни предложения към СВОМР на СНЦ “МИГ – Нова Загора“ с 5 гласа 

„ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“, Управителния съвет реши: 

На база спецификата на процедура BG06RDNP001-19.441 „МИГ-Нова Загора, 

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти““ от 

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ по Подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от Програма 

за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и постъпилите проектни предложения, след 

разглеждане на професионалната квалификация и опита на външните експерти – 

оценители и членове на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ да 

назначи Комисията за подбор на проектни предложения в състав: 

Председател: инж. Никола Петров Николов – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – 

Нова Загора“, без право на глас; 

Секретар: инж. Лиляна Станева Стоянова – граждански и НПО сектор, член на 

Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, без право на глас; 

Членове: 

- Павлина Савова Йончина – външен експерт – оценител, магистър по Финанси, с 

право на глас; 

- инж. Даниела Асенова Салкина – външен експерт – оценител, магистър Агроном 

„Растениевъдна продукция“, с право на глас; 

- Мария Влайкова Джамбазова – магистър по Финанси, упълномощен представител 

на Павлина Живкова Петрова – граждански и НПО сектор, член на Колективния 

върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, с право на глас. 
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Резервни членове: 

- инж. Елена Любенова Стоянова – външен експерт – оценител; 

- инж. Пламен Маринов Чингаров – външен експерт – оценител; 

- Даниел Дунев Кирчев – граждански и НПО сектор, член на Колективния върховен 

орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“; 

Помощник – оценители: 

- Веселин Стоянов Василев – външен експерт – бакалавър  Счетоводство и контрол; 

- инж. Пламен Валентинов Юнгарев – външен експерт – магистър Транспортно 

строителство;  

По т. 3 от дневния ред – няма възникнали разисквания. 

След изчерпване на всички точки, предвидени в дневния ред, Председателят закри 

заседанието. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК,  

Член на УС:………/п/……………… 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/………… 

                    / Елена Арабаджиева/                                      / Светла Стоянова/ 
 

                                                                                  

 

Член на УС…………/п/…………… 

/Еленка Петрова/ 

 

Член на УС…………/п/…………… 

/Радка Илиева/ 

 

Член на УС………/п/……………… 

/Мария Василева/ 
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