
Процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ – 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

По протокол №3 от 13.04.2018 г. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.35, ал.14 от Устава, чл.26, ал.1 от Закона за Управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и във връзка с 
чл.42, ал.1 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за 
определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., Управителният съвет на СНЦ 
МИГ „Девня – Аксаково“, одобрява документите определящи условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение на проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020, в изпълнение на подхода Водено от общностите 
местно развитие по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, включена в 
Стратегията за ВОМР на територията на МИГ  „Девня – Аксаково”. 

Гласували:        „ЗА“: 6 

                           „ПРОТИВ“: 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

По т. 6 от дневният ред предложението се приема със 6 /шест/ гласа. 

 

По протокол №5 от 23.05.2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл.35, ал.14 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково и в 
изпълнение на задълженията си по реда на чл. 42, ал. 3 от Постановление № 161 
на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., 
Управителният съвет утвърждава документите по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ по 
мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“ от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, в т.ч. 
специфичните критерии, предвидени от МИГ в одобрената Стратегия за ВОМР, в 
съответствие с указанията на УО. 

2. Управителният съвет възлага на Председателя да предприеме необходимите 
действия за стартиране процедурата за прием на проектни предложения по 
мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 



всички видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“ от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 

 

Гласували:             „ЗА“: 5 

    „ПРОТИВ“: 0 

 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

По т. 3 от дневният ред предложението се приема със 5 /пет/ гласа. 

 

По протокол №7 от 10.07.2018 г. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл.35, ал.14 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково и в 
изпълнение на задълженията си по реда на чл. 42, ал. 3 от Постановление № 161 
на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., 
Управителният съвет утвърждава документите по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ по 
мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, в т.ч. 
специфичните критерии, предвидени от МИГ в одобрената Стратегия за ВОМР, в 
съответствие с указанията на УО. 

 

2. Управителният съвет възлага на Изпълнителния директор да предприеме 
необходимите действия за стартиране процедурата за прием на проектни 
предложения по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“. 

Гласували:        „ЗА“: 5 

        „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

По т. 2 от дневният ред предложението се приема със 5 /пет/ гласа. 

 

 

По протокол №9 от 24.08.2018 г. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл.35, ал.14 от Устава, УС на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, 
чл.34, ал.1 от Ред за оценка на проектни предложения, финансирани от 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез програма 
за развитие на селските райони 2014-2020г. и във връзка с реда за оценяване 



на проектните предложения, съгласно раздел 21 от Условията за 
кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – 
Аксаково“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“, Управителният съвет: 

1.1. Определя следния състав на Комисия за подбор на проектни предложения 
подадени в рамките на първи краен срок: до 17.00 часа на 
23.08.2018г.: 

 Председател – Боряна Николаева Димитрова – представител на КВО на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ без право на глас; 

 Секретар – Лазар Любенов Лазаров – представител на КВО на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“ без право на глас; 

Членове: 

 Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт – оценител с право на 
глас; 

 инж. Светослав Йорданов Добрев – представител на КВО на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ с право на глас; 

 Ивелина Тодорова Карахристова – представител на персонала на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ с право на глас; 

Резервни членове: 

 Николинка Николова Димова  – външен експерт – оценител с право на 
глас; 

 Лиляна Маринова Величкова – представител на КВО на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“ с право на глас; 

 Женя Желязкова Георгиева – представител на персонала на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ с право на глас; 

1.2. На основание приложените документи за квалификация и опит 
удостоверява, че одобреният състав на Комисията отговаря на 
изискванията на чл.16, ал.1 на ПМС 162/5, юли, 2016 г. 

1.3. На основание приложените документи за квалификация и опит 

удостоверява, че одобреният състав на Комисията притежават 

необходимата квалификация и професионален опит за изпълнение на 

задачите възложени им със Заповедта за назначаване и спецификата на 

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.042 МИГ 

„Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ . 

1.4. Възлага на Председателя на УС да назначи със своя заповед определената 
от УС Комисия за подбор на проектни предложения, като определи и 
правата на достъп до ИСУН за всеки член на КППП. 
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Гласували:        „ЗА“: 6 

         „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Предложението по т.1 се приема със 6 /шест/ гласа. 

По протокол № 13 от 01.10.2018 г. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

5. На основание чл.35, ал.14 от Устава, УС на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, чл.34, 
ал.1 от Ред за оценка на проектни предложения, финансирани от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез програма за развитие на 
селските райони 2014-2020г. и във връзка с реда за оценяване на проектните 
предложения, съгласно раздел 21 от Условията за кандидатстване по 
Процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ – 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Управителният съвет: 

5.1. Определя следния състав на Комисия за подбор на проектни предложения 
подадени в рамките на втори краен срок: до 17.00 часа на 30.09.2018г.: 

 Председател – Боряна Николаева Димитрова – представител  на КВО на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ без право на глас; 

 Секретар – Галина Георгиева Кулева – представител на КВО на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“ без право на глас; 

Членове с право на глас: 

 Николинка Николова Димова – външен експерт – оценител с право на 
глас; 

 инж. Светослав Йорданов Добрев – представител на КВО на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ с право на глас; 

 Женя Желязкова Георгиева – представител на персонала на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ с право на глас; 

Резервни членове: 

• Нели Петрова Михайлова – външен експерт – оценител с право на глас; 

• Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт – оценител с право на 
глас; 

• Диана Динкова Аладжова Димитрова – външен експерт – оценител с 
право на глас. 

5.2. На основание приложените документи за квалификация и опит удостоверява, 
че одобреният състав на Комисията отговаря на изискванията на чл.16, ал.1 на 
ПМС 162/5, юли, 2016 г. 

5.3. На основание приложените документи за квалификация и опит удостоверява, 

че одобреният състав на Комисията притежават необходимата квалификация и 

професионален опит за изпълнение на задачите, които ще им бъдат възложени 

със Заповедта за назначаване и спецификата на Процедура за подбор на 
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проектни предложения BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ – 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“. 

5.4. В съответствие с чл.48 ал. 2 Устава на МИГ „Девня-Аксаково“ възлага на 

Изпълнителния директор да назначи със своя заповед определената от УС 

Комисия за подбор на проектни предложения, като определи и правата на достъп 

до ИСУН за всеки член на КППП. 

Гласували:        „ЗА“: 6 

         „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Предложението по т.5 се приема със 6 /шест/ гласа. 

 

 

По протокол №14 от 09.10.2018 г. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл. 35, ал. 14 от Устава, на основание чл. 51, ал. 5 от Реда за 
оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – 
Аксаково“, одобрен от заместник–министъра на земеделието, храните и горите с 

доклад № 93-1445/02.03.2018 г. и на основание на чл.44, ал.4 от Постановление 
№ 161 на Министерския съвет от 07 юли 2016 г. за определяне на детайлни 
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 
2014-2020 г., УС на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ одобрява изготвения 
оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения 
по процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – 
Аксаково“ Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове  малка  по  мащаби  инфраструктура.  

2. В изпълнение на чл. 51, ал. 5 от Реда за оценка на проектни предложения към 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, одобрен от заместник–
министъра на земеделието, храните и горите с доклад № 93-1445/02.03.2018 г. и 

в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от ПМС №161/04.07.2016г., Управителният съвет 
възлага на Изпълнителния директор да осигури изпращането чрез ИСУН 2020 
одобрения оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения 
по процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по 
мащаби  инфраструктура“ до Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 и на 
Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА. 

Гласували:        „ЗА“: 6 

        „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 



По т. 1 от дневният ред предложението се приема със 6 /шест/ гласа. 

 

 

По протокол №17 от 13.11.2018 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл. 35, ал. 14 от Устава, на основание чл. 51, ал. 5 от Реда за 
оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – 
Аксаково“, одобрен от заместник–министъра на земеделието, храните и горите с 

доклад № 93-1445/02.03.2018 г. и на основание на чл.44, ал.4 от Постановление 
№ 161 на Министерския съвет от 07 юли 2016 г. за определяне на детайлни 
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 
2014-2020 г., УС на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ одобрява изготвения 
оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения 
по процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – 
Аксаково“ Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“. 

2. В изпълнение на чл. 51, ал. 5 от Реда за оценка на проектни предложения към 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, одобрен от заместник–
министъра на земеделието, храните и горите с доклад № 93-1445/02.03.2018 г. и 

в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от ПМС №161/04.07.2016г., Управителният съвет 
възлага на Изпълнителния директор да осигури изпращането чрез ИСУН 2020 
одобрения оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения 
по процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по 
мащаби  инфраструктура“, до Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 и на 
Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА. 

Гласували:        „ЗА“: 6 

        „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

По т. 4 от дневният ред предложението се приема със 6 /шест/ гласа. 

 

 

 

 

 


