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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО 

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

 

 

 Протокол № 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 Дата на провеждане на заседанието: 21  януари 2019 година 

 Препис на Решение: 

 

 Дата:21  януари 2019 година 

 Час: 15.00ч. 

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

 Дневен ред: 
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4. ………… 

 

5. ………… 

 

6. ………… 

 

7. ………… 

 

8. ………… 

 

9…………. 

 

10. Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

19.095 за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР. 

-докладва: М. Маринова, Председател на КППП по  процедура за оценка 

BG06RDNP001-19.095-S1. 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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11………… 

 

12………… 

 

13.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: 

 
1. ………… 

 

2. ………... 

 

3. ………… 

 

4. ………… 

 

5. ………… 

 

6. ………… 

 

7. ………… 

 

8. ………… 

 

9…………. 

 

10. Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-
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19.095 за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР. 

-докладва: М. Маринова, Председател на КППП по  процедура за оценка 

№BG06RDNP001-19.095-S1. 

 

КППП по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 

BG06RDNP001-19.095 за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” 

приключи своята работя съгласно  Заповед за назначаване на Комисия за подбор на 

проектни предложения  №52/30.11.2018г. на 14 януари 2019г.  

 

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 на КППП по процедура за оценка №BG06RDNP001-19.095 S1  по  

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.095 

за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” 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 BG06RDNP001-19.095-S1; 

2) Доклад от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.095-S1; 

3) Протокол от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.095-S1; 

4) Доклад от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.095-S1; 

5) Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подреден по 

реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която 

да бъде предоставена за всеки един от тях; 

 

Одобрена БФП за всяко от проектните предложения: 
 

 

Номер на ПП 

 

Наименование 

 

 

Дата и час на 

регистрация 

Финален статус 

Име 

Булстат/ 
ЕИК/ЕГН 

БФП 

в лева 

Корекция 

в бюджет 

BG06RDNP001-

19.095-0001 

„Оборудване на птицеферма за 

стартиране на животновъдна 

дейност в стопанството на 

Тихомир Станчев” 

Тихомир 

Тотков 

Станчев 

8812121548 41 561,96 Не 

BG06RDNP001-

19.095-0002 

„Повишаване 

конкурентоспособността на 

Симеон Зарков 

Захариев 

9012021428  34 749,16 Не  
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животновъдно стопанство чрез 

модернизиране на процесите в 

него”. 

BG06RDNP001-

19.095-0003 

Закупуване на Комбиниран  багер 

- товарач CATERPILLAR , модел 

427F2 

МАРИН  

ПЕТРОВ  

ЧЕШМИЧКОВ 

6410011461 49 950,00

  

Не  

BG06RDNP001-

19.095-0004 

Въвеждане на иновативен подход 

при отглеждане на млечни крави в 

животновъдно стопанство на 

територията на МИГ Лясковец - 

Стражица. 

ИВАН 

ПЪРВАНОВ 

ИВАНОВ 

7102121440  49 863,00 Не  

BG06RDNP001-

19.095-0005 

Инвестиции в земеделска техника 

с цел модернизация на 

земеделското стопанство 

РУМЕН 

ИВАНОВ 

СТОЙКОВ 

6508081461 49 900,00 Не  

BG06RDNP001-

19.095-0007 

„Модернизация  на пчелно  

стопанство  за производство на  

биологичен пчелен мед  и прашец, 

чрез закупуване на пчелни 

кошери, инвентар и машини” . 

Валентин 

Недялков 

Вълчев 

5111251567 14 834,58 Не  

BG06RDNP001-

19.095-0008 

Въвеждане на иновативен подход 

при организация, експлоатация на 

машинно-тракторния парк в 

животновъдно стопанство на 

територията на МИГ Лясковец - 

Стражица. 

ПЪРВАН 

ИВАНОВ 

ПЪРВАНОВ 

9307031422 49 950,00 Не  

BG06RDNP001-

19.095-0009 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА 

ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА СТОПАНСТВОТО НА 

"МОНИ – 99” ЕООД 

МОНИ-99 

ЕООД 

104608570  49 764,92 Не  

BG06RDNP001-

19.095-0010 

“Ново оборудване за стопанството 

на „ПЕТЪР НИКОЛОВ“ ЕООД 

"Петър 

Николов" 

ЕООД 

104647468  49 799,14 Не  

 

Класиране на проектните предложения: 

 

ПП рег. 

номер 

Кандидат 

УИН Наименован

ие 

Код на 

организацията 

по КИД 2008 

Код на 

проекта по 

КИД 2008 

Статус Точки Поред

ен 

номер 

BG06RD

NP001-

19.095-

0001 

8812121

548 

Тихомир 

Тотков 

Станчев 

01.2 

Отглеждане на 

многогодишни 

насаждения 

01.47 

Отглеждане 

на домашни 

птици 

Преминава 60.00 1 

BG06RD

NP001-

7102121

440 

ИВАН 

ПЪРВАНОВ 

01.41 

Отглеждане на 

01.41 

Отглеждане 

Преминава 60.00 2 
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19.095-

0004 

ИВАНОВ едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

на едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

BG06RD

NP001-

19.095-

0008 

9307031

422 

ПЪРВАН 

ИВАНОВ 

ПЪРВАНОВ 

01.41 

Отглеждане на 

едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

01.41 

Отглеждане 

на едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

Преминава 60.00 3 

BG06RD

NP001-

19.095-

0009 

1046085

70 

МОНИ-99 

ЕООД 

01.11 

Отглеждане на 

зърнени (без 

ориз) и бобови 

растения и 

маслодайни 

семена 

01.11 

Отглеждане 

на зърнени 

(без ориз) и 

бобови 

растения и 

маслодайни 

семена 

Преминава 60.00 4 

BG06RD

NP001-

19.095-

0010 

1046474

68 

"Петър 

Николов" 

ЕООД 

01.47 

Отглеждане на 

домашни 

птици 

01.47 

Отглеждане 

на домашни 

птици 

Преминава 60.00 5 

BG06RD

NP001-

19.095-

0005 

6508081

461 

ЗЕМЕДЕЛСК

И 

ПРОИЗВОДИ

ТЕЛ РУМЕН 

ИВАНОВ 

СТОЙКОВ 

01 

Растениевъдств

о, 

животновъдств

о и лов; 

спомагателни 

дейности 

01.1 

Отглеждане 

на 

едногодишни 

растения 

Преминава 57.50 6 

BG06RD

NP001-

19.095-

0002 

9012021

428 

Симеон 

Зарков 

Захариев 

01.41 

Отглеждане на 

едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

01.41 

Отглеждане 

на едър рогат 

добитък, с 

млечно 

направление 

Преминава 55.00 7 

BG06RD

NP001-

19.095-

0003 

6410011

461 

МАРИН  

ПЕТРОВ  

ЧЕШМИЧКО

В 

01.11 

Отглеждане на 

зърнени (без 

ориз) и бобови 

растения и 

маслодайни 

семена 

01.11 

Отглеждане 

на зърнени 

(без ориз) и 

бобови 

растения и 

маслодайни 

семена 

Преминава 55.00 8 

BG06RD

NP001-

19.095-

0007 

5111251

567 

Земеделски 

производител 

Валентин 

Недялков 

Вълчев 

01.4 

Животновъдств

о 

24.44 

Производство 

на мед 

Преминава 50.00 9 
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Недопуснати проектни предложения до етап „ТФО“:  

 

Номер на ПП 

 

Наименование 

 

 

Дата и час на 

регистрация 

Регистрационен статус 

Име 
Булстат/ 
ЕИК/ЕГН 

Дата и час  

BG06RDNP001-

19.095-0006 

Модернезиране на биологична 

овощна градина в с. Нова 

Върбовка, общ. Стражица, обл. 

Велико Търново 

Градинар груп 

ООД 

204270059 28.11.2018г. 

Час:00:12 

Регистрир

ано  

 

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; 

           -приложен; 

 

8)Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения.   

-няма оттеглени по време на оценката проектни предложения. 

 

-Петър Тахрилов като член на Управителния съвет на МИГ е от квотата на местния 

бизнес и селско стопанство. По тази причина Петър Тахрилов си дава „отвод“ от 

настоящото гласуване. (във връзка с несъздаване на условия за евентуален конфликт на 

интереси). 

 

Пламен Пенчев като член на Управителния съвет на МИГ е от квотата на местния 

бизнес и селско стопанство. По тази причина Пламен Пенчев си дава „отвод“ от 

настоящото гласуване. (във връзка с несъздаване на условия за евентуален конфликт на 

интереси). 

 
Кворум за вземане на Решение: 4 члена на УС. 

 
Няма дискусия по така предоставената информация. 

 
Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №10/Протокол 02-ВОМР/ 21.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.095 за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски 

стопанства” от СВОМР в едно с всички приложими документи. 
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Гласуване: кворум –4 

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 4 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за  одобрение на Оценителен доклад от 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.095 за Мярка  МИГ4.1  

„Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР в едно с всички приложими 

документи. 
 

11………… 

 

12………  

 

13.Други. 

 

 

Дата/име/подпис на представляващия МИГ: 

 

 

 

  
22.01.2019г. 

 

 

 

 

 

 
 

Подпис, ……….…..п………п 

Заличени данни съгласон ЗЗЛД 

(……………..) 

Председател на УС на МИГ 

 


