Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
№ 10-ВОМР/ 04.06.2018г.
Гр.Лясковец
Днес, 04.06.2018г., във временния офис на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание на
УС при следния Дневен ред:
1.Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.014 за
Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”.
-докладва: М.Петкова, Председател на КППП по процедура за оценка BG05M9OP0012.014 - S1.
2.Обсъждане и вземан на Решение за актуализиране на ИГРП на МИГ за 2018г.
-докладва: М.Маринова
3. 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, 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.
Утвърждаване на предложенията за външни оценители в КППП.
-докладва: М.Маринова
4.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
5.Други
В Заседанието участие взеха следните Членове на УС, редовно поканени и уведомени:
-д-р Ивелина Гецова: да
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-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- Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за
подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №BG05M9OP001-2.014 за Мярка МИГ04 „Социални иновации за
активно социално включване”.
-докладва: М.Петкова, Председател на КППП по процедура за оценка BG05M9OP0012.014 - S1.
КППП
по процедура
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ №BG05M9OP001-2.014 за Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно
социално включване” приключи своята работя съгласно Заповед за назначаване на
Комисия за подбор на проектни предложения № 01/18.04.2018г. на 30 май 2018г.
Изготвен е Оценителен доклад, съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към
реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС
161/2016г. в срок до 5 работни дни от приключване работата на КППП.
Съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни
предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. в срок до 5
работни дни от приключване работата на КППП Управителния съвет на МИГ ОДОБРЯВА
Оценителния доклад.
Оценителният доклад по процедура за оценка BG05M9OP001-2.014 - S1 за по процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.014 за Мярка
МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” е предоставен на членовете
на УС предварително с оглед подробно запознаване с неговото съдържание в едно със
следните приложения:
1) Протокол от извършена АСД по процедура за оценка BG05M9OP001-2.014 - S1;
2) Доклад от извършена АСД по процедура за оценка BG05M9OP001-2.014 - S1;
3) Протокол от извършена ТФО по процедура за оценка BG05M9OP001-2.014 - S1;
4) Доклад от извършена ТФО по процедура за оценка BG05M9OP001-2.014 - S1;
5) Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подреден по реда
www.eufunds.bg
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. 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" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ
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“.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !
на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде
предоставена за всеки един от тях;
-предложено за финансиране е проектно предложение с кандидат Община
Лясковец;
-предложено за финансиране е проектно предложение с кандидат Община
Стражица;
6) Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали
оценяването, но за които не достига финансирани подредени по реда на тяхното
класиране;
-няма резервни проектни предложения;
7) Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основание за
тяхното отхвърляне;
-има едно отхвърлено проектно предложение на Сдружение „ЗС“ с проект „Шанс за
всички“. Проектът е отхвърлен поради подаването му извън срока и крайният час за
прием.
8) Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения.
-няма оттеглени по време на оценката проектни предложения.
Няма дискусия по така предоставената информация.
Д-р Ивелина Гецова като Председател на Управителния съвет на МИГ е същевременно и
Кмет на Община Лясковец. По тази причина д-р Ивелина Гецова си дава „отвод“ от
настоящото гласуване. (във връзка с несъздаване на условия за евентуален конфликт на
интереси).
Г-жа Красимира Желязкова като представител на Община Стражица и служител в ОбА Стражица също си дава „отвод“ от настоящото гласуване. (във връзка с несъздаване на
условия за евентуален конфликт на интереси).
Гласуването продължава с 4 члена на Управителния съвет на МИГ.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №01/Протокол 10-ВОМР/ 04.06.2018г.
ОДОБРЯВА Оценителен доклад от проведена процедура по оценка № BG05M9OP0012.014 - S1 за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG05M9OP001-2.014 за Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално
включване”.
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 ОДОБРЕНИЕ на Оценителен доклад от
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проведена процедура по оценка № BG05M9OP001-2.014 - S1 за процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.014 за Мярка МИГ04 „Социални
иновации за активно социално включване”.
Възлага на МИГ да публикува в ИСУН 2020 всички документи по направената оценителна
сесия.
 По т.2. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за промяна в ИГРП на МИГ
за 2018 година:
-докладва: М.Маринова
В последния вариант на ИГРП на МИГ е допусната техническа грешка в срока за прием на
Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“. В ИГРП следва да отпадне Втори начален срок
за прием, а да останат само 2 крайни срока за прием както следва:
- 15 септември 2018г.
- 30 декември 2018г.
Поради невъзможност по обективни причини д бъдат отворени приеми по някои от
мерките, следва да се направят и следните актуализации в ИГРП:
-За Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”: Първи прием: юли 2018 г. до
20 август 2018 г. и Втори прием: краен срок: 20 октомври 2018г.;
- За Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”:
Първи прием: юли 2018 г. до 20 август 2018 г. и Втори прием: краен срок: 20 октомври
2018г.;
-За Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”: юли 2018 г. до
20 август 2018 г. и Втори прием: краен срок: 20 октомври 2018г.;
-За Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и
Стражица“: август 2018 г. до 30 септември 2018 г. и Втори прием: краен срок: 30
декември 2018г.;
-За Мярка МИГ 05 „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови
работни места в социални предприятия“: август 2018 г. до 30 септември 2018 г. и Втори
прием: краен срок: 30 декември 2018г.;
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №02/Протокол 10-ВОМР/ 04.06.2018г.
Приемат се описаните промени в ИГРП на МИГ за 2018г. в сроковете за прием.
Гласуване: кворум –6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
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-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за промяна в ИГРП за 2018г. в сроковете
за прием.
 По т.3. 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, 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. Утвърждаване на предложенията за външни
оценители в КППП.
-докладва: М.Маринова
На 4 юни 2018г. в 17.00ч. приключи 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 №BG06RDNP00119.007.
Във връзка с издаването на Заповед за свикване на Оценителна комисия, 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, които следва
да участват в КППП по Мярка МИГ01, 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 ще
ползва външни оценители от Списък от
Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на
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безвъзмездна финансова помощи.
- Информация за Процедура №BG06RDNP001-19.007.:
Процедура №BG06RDNP001-19.007. за 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 ”ще допринесе за постигане на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС, а именнопостигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в
селските райони, както и пряко допринася за постигането на Приоритетна ОС 6Б за
укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии, чрез
подобряване на качеството на живот и условията за бизнес на Цел 3 на ПРСР 2014 -2020 г.
- Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места,
намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.
Целите на мярката са свързани със:
- 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;
- Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално
културно наследство.
В тази връзка, УС обсъди квалификацията и професионалния опит на външните експертиоценители в КППП.
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 конкретната 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 поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване,
развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура, 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, свързани с културното наследство на България).
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №03/Протокол 10-ВОМР/ 04.06.2018г.
В КППП по процедура №BG06RDNP001-19.007 на МИГ “Лясковец-Стражица“ по мярка
www.eufunds.bg
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. 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" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ
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“.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !
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” да бъдат включени външни
експерти оценители, притежаващи диплома за висше образование с образователноквалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години опит в
професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. професионална област
„Право“, „Икономика“, „Култура“ 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 поддържане, възстановяване и на културното и природното
наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна
идентичност и местната култура, 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, свързани с културното наследство на
България).
Правата и задълженията на външните експерти-оценители се обективизират в Заповедта
за сформиране на комисия.
Гласуване: кворум –6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение относно квалификацията и
професионалния опит на
членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните
експерти 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.
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 Асенова 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 Йосифова Гиева: оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс на
МИГ, с добър опит в оценката на сходни проекти в МИГ, свързани с културното
наследство;
Галина Петрова Даскалова: дългогодишен оценител, в Списък от Централизиран
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-

-

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;
Пламен Маринов 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 Боюклиева-Кубинска: оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с добър опит в оценката на сходни проекти в МИГ, свързани с
културното наследство;

С изброените лица-външни 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.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №04/Протокол 10-ВОМР/ 04.06.2018г.
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
външните експерти- оценители, участващи 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; Галина Петрова Даскалова; Пламен Маринов Чингаров
и Красимира Боюклиева-Кубинска ) 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; Галина Петрова Даскалова; Пламен
Маринов Чингаров и Красимира Боюклиева-Кубинска
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 квалификацията и професионалния
опит, на които отговарят външните експерти- оценители, по Мярка МИГ01 „Проучвания
и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното
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наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна
идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.007. и одобри техния
поименен състав: Даниела Асенова Салкина; Мария Йосифова Гиева; Галина Петрова
Даскалова; Пламен Маринов Чингаров и Красимира Боюклиева-Кубинска
 Относно останалите членове на комисията – председател и секретар, УС разисква
следните подходящи за включване в КППП предложения:
-Мария Валентинова Петкова, за председател на КППП, член на екипа на МИГ. Лицето е
част от екипа на МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките
на повече от 5 години, както и опит в администриране на КППП.
-Даниела Кръстева Бърнева, за секретар на КППП, член на Общото събрание. Лицето има
професионален опит в сферата на професионалната си квалификация, като член на Общото
събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от
участието си в проекти и програми.
УС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица
отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП.
Лицата имат висше образование, професионален опит и опит в административни дейности,
участие в проекти и програми.
РЕШЕНИЕ №05/Протокол 10-ВОМР/ 04.06.2018г.
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на Председателя и Секретаря 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. (Мария Валентинова Петкова и Даниела Кръстева
Бърнева) са в съответствие със задачите, които следва да изпълняват съгласно правилата за
работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за
сформиране на комисия.
УС утвърждава поименно следните председател и секретар в КППП: Мария Валентинова
Петкова и Даниела Кръстева Бърнева.
Гласуване: кворум –6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ приема че, квалификацията и професионалния опит,
на които трябва да отговарят председателя, секретаря, участващи в КППП за Мярка
МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на
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специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP00119.007. са в съответствие със задачите, които следва да изпълняват външните експертиоценители съгласно правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които
се обективират в Заповедта за сформиране на комисия.
УС утвърждава за Председател на КППП-лицето Мария Валентинова Петкова и за
Секретар на КППП-лицето Даниела Кръстева Бърнева.
 По т.4. 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 №BG06RDNP00119.007. – 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;
- 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
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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.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №06/Протокол 10-ВОМР/ 04.06.2018г.
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.
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 –6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 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.5. от Дневния ред, а именно- други
-Няма
С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС.
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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.
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