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Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград”  
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018Г.  

П Р О Т О К О Л  

№ 11 / 2021 г. 

на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ 

 

 

Днес, 25.06.2021 г. от 10:00 часа в Офиса на МИГ „Куклен-Асеновград“, гр. Куклен, 

ул. „Христо Г. Данов“ № 21, Търговски комплекс, ет. 2 се проведе заседание на 

Управителния съвет на МИГ „Куклен - Асеновград“. От състава на членовете на 

Управителния съвет, на днешното заседание присъстваха: 

1. инж. Петър Ставрев Петров – Общ. Асеновград - председател на УС  

2. Тефика Рахим Реджебова - Община Куклен  

3. Димитър Илиев Илиев - СНЦ „Волейболен клуб Тополово” 

4. Елена Илиева Апостолова 

5. Запрян Борисов Ангелов  

6. Тенчо Петков Василев  - „ЛЕСОВАЛ“ ООД 

7. Веселин Георгиев Маринков - „ЕЛФ 515“ ЕООД 

 

В началото на заседанието беше представена регистрационна форма за присъствие и 

удостоверяване на взетите решения на Управителния съвет, която се подписа от всички 

присъстващи. 

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Устава на Сдружението се провери кворума и след като се 

установи, че такъв е налице, Председателят на Управителния съвет откри заседанието.  

Инж. Петър Петров предложи той да води заседанието на Управителният съвет, а за 

протоколчик и преброител да бъде определена г-жа Поля Петковска – служител в СНЦ МИГ 

„Куклен-Асеновград“. 

Предложението се гласува, както следва:  

Гласували общо: 7 

Гласували „За“: 7 

Гласували „Против“: 0 

Гласували „Въздържал се“: 0 

Предложението се приема. 

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 
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1. Преразглеждане на решение на УС взето с протокол на УС от 29.12.2020 г. за 

отварянето на прием по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по 

ПРСР. 

Заседанието взе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

По точка единствена от дневния ред:  

Председателя на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ даде думата на Изпълнителния 

директор на Сдружението. Изпълнителният директор г-жа Даскалова обясни, че е 

необходимо отмяна на решението на УС от 29.12.2020 за отваряне на прием по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ПРСР 2014-2020, същата 

публикувана за обществено обсъждане в ИСУН 2020. Отмяната се налага поради следните 

причини: 1. Гласувана промяна в Стратегията по ВОМР на МИГ „Куклен-Асеновград“ за 

увеличаване на средствата по мярка 6.4 от 917 500,00 лева на 1 316 500,00 лева; и 2. 

Необходимост от промяна в Условията за кандидатстване, поради допуснати технически 

грешки, които са от съществено значение за реализирането на бъдещите проекти по мярка 

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

След разискване УС реши, че най-добре ще е да бъде отменено решението за 

отваряне на прием по мярка 6.4 и да се пристъпи към коригиране на условията за 

кандидатстване и приложенията към тях. Възлага на екипа на МИГ – Куклен- Асеновград да 

разработи насоки за кандидатстване по мярка 6.4, съобразени с изискванията на СВМОР и 

указанията на УО на ПРСР. Същите да бъдат изпратени за съгласуване до Министерство на 

финансите и след приключване на съгласуателните процедури да се пристъпи към ново 

обявление за обществено обсъждане и да се предприемат необходимите действия, съгласно 

нормативните актове, за отваряне на прием. Пакетът с документи с насоките за 

кандидатстване да бъдат публикувани в Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и на интернет страницата на 

Сдружението. 

 

По точка първа от дневния ред се гласува, както следва:  

Гласували общо: 7 



  

 

                                             

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград”  
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018Г.  

Гласували „За“: 7 

Гласували „Против“: 0 

Гласували „Въздържал се“: 0 

 

РЕШЕНИЯ:  

УС на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ отменя решение от 29.12.2020 г. за отваряне 

на прием по мярка 6.4 и взема решение да се пристъпи към коригиране на условията за 

кандидатстване и приложенията към тях. Възлага на екипа на МИГ – Куклен- Асеновград да 

разработи насоки за кандидатстване по мярка 6.4, съобразени с изискванията на СВМОР и 

указанията на УО на ПРСР. Същите да бъдат изпратени за съгласуване до Министерство на 

финансите и след приключване на съгласуателните процедури да се пристъпи към ново 

обявление за обществено обсъждане и да се предприемат необходимите действия, съгласно 

нормативните актове, за отваряне на прием. Пакетът с документи с насоките за 

кандидатстване да бъдат публикувани в Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и на интернет страницата на 

Сдружението. 

 

 

Председател на УС:....................п.................. 

Инж. Петър Петров 

 

Членове на УС: ……………п……………… 

……………п……………… 

…………п………………… 

……………п……………… 

……………п……………… 

        ……………п……………… 


