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
№ 18-ВОМР/ 01.11.2018г.
Гр.Лясковец
Днес, 01.11.2018г., във временния офис на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание на
УС при следния Дневен ред:





Дата: 01 ноември 2018г., четвъртък
Час: 16.00ч.
Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1
Дневен ред:

1. Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.037 за
Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“
-докладва: М. Петкова, Председател на КППП по процедура за оценка BG06RDNP00119.037-S1.
2.Вземане на Решение за актуализиране на ИГРП за 2018г. (при необходимост).
-докладва: М.Маринова
3.Вземане на Решение за промяна на Стратегия за ВОМР за мерките от ОПРЧР.
-докладва: М.Маринова
4.Вземане на Решение за свикване на Общо събрание на МИГ във връзка с промяна в
СВОМР за мерките от ОПРЧР.
-докладва: М.Петкова
5.Вземане на Решение за провеждане на Конкурс за външни оценители за допълване на
Списъка с външни оценители на МИГ.
- докладва: М.Петкова
6.Вземане на Решение за обявяване на прием по Мярка МИГ7.2 и Мярка МИГ01 за които
има втори краен срок до края на 2018г.
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- докладва: М.Петкова
7.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:
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 № BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
-докладва: М. Петкова, Председател на КППП по процедура за оценка BG06RDNP00119.037-S1.
КППП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.037-S1 за МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ приключи своята
работя съгласно Заповед за назначаване на Комисия за подбор на проектни
предложения №04/17.09.2018г. на 29 октомври 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.
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Оценителният доклад по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1 за по процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.037за МИГ7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ е предоставен на членовете на УС предварително с оглед
подробно запознаване с неговото съдържание в едно със следните приложения:
1)
2)
3)
4)
5)

Протокол от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1;
Доклад от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1;
Протокол от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1;
Доклад от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1;
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;

Проект №

Кандидат

Име на проекта

Точки

Класиране

Одобрена
сума

BG06RDNP00
1-19.037-0001

ОБЩИНА
СТРАЖИЦА

Изграждане на
футболно игрище в
кв. 63, гр. Стражица

92

1

145 898,00

BG06RDNP00
1-19.037-0002

ОБЩИНА
СТРАЖИЦА

Лятна естрада /сцена
за културни изяви/ с
прилежаща
инфраструктура,
УПИ II, кв.96, с.
Камен, община
Стражица

92

2

84 009,01

BG06RDNP00
1-19.037-0003

ОБЩИНА
СТРАЖИЦА

Благоустрояване на
парк в кв. 63, гр.
Стражица

89.5

3

149 960,00

BG06RDNP00
1-19.037-0004

Община
Лясковец

Ремонт на спортни
площадки в СУ
„Максим Райкович”
- град Лясковец

87

4

149 921,27

BG06RDNP00
1-19.037-0005

Община
Лясковец

Ремонт и
благоустрояване на
площадки за игра на
открито в детски

78.5

5

149 948,91
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градини в град
Лясковец

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;
-няма резервни проектни предложения;
8) Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения.
-няма оттеглени по време на оценката проектни предложения.
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).
Няма дискусия по така предоставената информация.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №01/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г.
Одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.037 за
Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ в едно със: 1)Протокол от извършена АСД по
процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 2)Доклад от извършена АСД по процедура
за оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 3)Протокол от извършена ТФО по процедура за
оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 4)Доклад от извършена ТФО по процедура за оценка
BG06RDNP001-19.037-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; 6)Списък на
резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които
не достига финансирани подредени по реда на тяхното класиране; 7)Списък на
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предложените за отхвърляне проектни предложения и основание за тяхното отхвърляне;
8)Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения.
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
Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ в едно с всички изброени по-горе документи.
По т.2. от Дневния ред, а именно - Вземане на Решение за актуализиране на ИГРП за
2018г. (при необходимост).
-докладва: М.Маринова
Възникнала необходимост от актуализиране на ИГРП за 2018г. както следва:
 Добавяне на крайна дата за прием по Мярка МИГ7.2 и промяна на сума за
обявяване;
 Добавяне на крайна дата за прием по Мярка МИГ01 и промяна на сума за
обявяване;
 Промяна в месец на обявяване за Мярка МИГ02;
 Промяна в месец за обявяване за Мярка МИГ05;
Януари 2018

МЯРКА
Мярка
МИГ4.1.
„Инвестиции в земеделски
стопанства”

300 000 лева

Мярка
МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности”

600 000 лева

Мярка МИГ7.2. Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура

800 000 лева

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура

400 000 лева

Мярка МИГ02 „Местни инициативи
за заетост на територията на
общините Лясковец и Стражица“
Мярка МИГ03 „По-добро здраве и
работоспособност на заетите лица
в икономиката на общините
Лясковец и Стражица“.

Март 2018

Април 2018

Май 2018

Юни 2018

Юли 2018

Август 2018

Септември 2018

Октомври 2018

Ноември 2018

Декември 2018

600 000 лева

Мярка
МИГ4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”

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”.

Февруари 2018

Бюджет по
процедурата

233745 лева
400 000 лева

186 000 лева

Мярка МИГ04 „Социални иновации
за активно социално включване”

500 000 лева

Мярка МИГ05“Насърчаване
развитието на местна социална
икономика и нови работни места в
социални предприятия“

400 000 лева
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Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №02/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г.
Одобрява промяна в ИГРП за 2018г. за Мерки: 7.2, 01, 02 и 05 във връзка с промяна в
период на прием и суми за прием.
Гласуване: кворум – 6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение МИГ“Лясковец-Стражица“ за одобрение
на промяната в ИГРП за 2018г.
По т.3. от Дневния ред, а именно-Вземане на Решение за промяна на Стратегия за ВОМР
за мерките от ОПРЧР.
-докладва: М.Маринова
Приключил е приемът и са подписани договори с бенефициенти по мерки Мярка МИГ03
„По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините
Лясковец и Стражица“ и Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално
включване”.
В момента по мерките са налични следните неусвоени суми като финансов ресурс:
- Мярка МИГ03: 43 259,38 лева
- Мярка МИГ04: 99 931, 25 лева
По мярка Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в
икономиката на общините Лясковец и Стражица“ е налично резервно проектно
предложение за което има недостиг да бъде финансирано по приключилия прием.
По Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” има недостиг в
размер на 68. 00 лева за покриване на минималния праг от финансов ресурс за отваряне на
прием.
С изх.№РД80-196/20/29.10.2018г. УО на ОПРЧР дава принципни указания относно статуса
и възможните действия за отваряне на прием по мерки Мярка МИГ03 „По-добро здраве и
работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ и
Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”.
За да се обяви прием по мерките МИГ трябва да разполага с достатъчно остатъчен
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финансов ресурс за всяка една от тях. По Мярка МИГ04 остатъчния финансов ресурс е под
минималния праг (минимум на общите допустими разходи), за този минимум не достигат
68.00 лева. Минимумът на общите допустими разходи е 100 000 лева. По тази причина
МИГ в момента не може да открие нов прием, тъй като с остатъчните средства не може да
се финансира и един проект и критерият за допустим минимален праг на безвъзмездната
помощ не е спазен.
В тази връзка УО на ОПРЧР казва, че за да се обяви прием за Мярка МИГ04 е необходимо
да се осигури финансов ресурс, който да е равен или да надхвърля заложения минимален
праг в размер на 100 000 лева. Това е свързано с промяна на СВОМР.
За Мярка МИГ03 също е необходима такава промяна, тъй като по мярката има проект,
нефинансиран, който проект е в Резервен списък, но одобрен от МИГ . За него също не
достига финансов ресурс в рамките на около 10 000 лева. Ако се прехвърлят средства от
други мерки в СВОМР, финансирани от ОПРЧР, за мярка МИГ03 няма да се обявява друг
прием, а ще се финансира резервния проект.
В тази връзка се предлага следния вариант за промяна на СВОМР, свързана с Мярка
МИГ03 и Мярка МИГ04 от ОПРЧР:
-изготвяне на искане за Анекс със следните параметри, които следва да получат
одобрение и от Общо събрание на МИГ:
 Прехвърляне на финансов ресурс в размер на 100 лева към Мярка МИГ04
„Социални иновации за активно социално включване”, за да се осигури
минималния праг от финансов ресурс за прием по мярката, който е в размер на
100 000 лева. Прехвърлянето да бъде от бюджета по Мярка МИГ03 „По-добро
здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и
Стражица“. Сумата по мярката в бюджета на СВОМР да стане 500 10 лева.
 Намаляване на финансовия ресурс по Мярка МИГ03 „По-добро здраве и
работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и
Стражица“ със средства в размер на 100 лева, като сумата по мярката в бюджета на
СВОМР става: 185 900 лева.
Няма дискусия по така предоставената информация.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №03/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г.
ОДОБРЯВА предложение за Анекс със следните параметри, които следва да получат
одобрение и от Общо събрание на МИГ:
-Прехвърляне на финансов ресурс в размер на 100 лева към Мярка МИГ04 „Социални
иновации за активно социално включване”, за да се осигури минималния праг от финансов
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ресурс за прием по мярката, който е в размер на 100 000 лева. Прехвърлянето да бъде от
бюджета по Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в
икономиката на общините Лясковец и Стражица“. Сумата по мярката в бюджета на
СВОМР да стане 500 100 лева.
-Намаляване на финансовия ресурс по Мярка МИГ03 „По-добро здраве и
работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ със
средства в размер на 100 лева, като сумата по мярката в бюджета на СВОМР става: 185 900
лева.
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 предложение за Анекс, свързан с
Мярка МИГ03 и Мярка МИГ04 от ОПРЧР в СВОМР при параметрите в настоящата точка.
По т.4. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за свикване на Общо събрание на
МИГ във връзка с промяна в СВОМР за мерките от ОПРЧР.
-докладва: М.Петкова
Във връзка с необходимост от промяна на Стратегия за ВОМР в частта „средства по
мерките от ОПРЧР“ следва да бъде свикано Общо събрание, което да обсъди и одобри
необходимите промени. Едва след това МИГ ще може да входира искане за промяна в
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", свързано с осигуряване на
минимален финансов ресурс за отваряне на приеми по мерки Мярка МИГ03 и Мярка
МИГ04.
В тази връзка д-р Ивелина Гецова, Председател на УС предлага да се свика Общо
събрание както следва:
 дата: 20 ноември 2018г., вторник
 начален час: 17.00ч.
 място: заседателна зала в Община Лясковец
 Дневен ред:
Час:
17.0017.15ч.
17.1517.45ч.
17.4518.00ч.

Точка от Дневния ред:
Докладва:
1. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на
УС на
Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС;
МИГ
2. Обсъждане и вземане на Решение за Промяна в Стратегия за
УС на
ВОМР за бюджета на Мярка МИГ03 и Мярка МИГ04 - мерки
МИГ
от ОПРЧР.
3. Представяне на информация за напредъка в изпълнението на
УС на
СВОМР, на предстоящи дейности и др. полезна информация.
МИГ
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18.00ч.

4. Други

Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №4/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява свикването на Редовно Общо събрание на МИГ на
20.11.2018г. при Дневния ред, определен в настоящата точка. Възлага Общото събрание да
бъде свикано съгласно Устава 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 за свикване на Редовно Общо събрание
на МИГ на 20.11.2018г.
По т.5. от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за провеждане на Конкурс за
външни оценители за допълване на Списъка с външни оценители на МИГ.
- докладва: М.Петкова
През 2017 година МИГ е провел Конкурсни процедури за избор на външни експерти по
прилагане на СВОМР, оценители и и помощник – оценители, които да участват в
комисиите за избор на проекти – при необходимост (КИП) в отделните етапи за оценка и
одобрение на постъпилите проектни предложения/заявления за получаване на финансова
помощ по мерките включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие
(СВОМР) на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица“ за програмния период 2014-2020 г.
До момента МИГ е реализирал 4 оценителни сесии, по мерки от ПРСР, както и по мерки от
ОПРЧР.
МИГ отразява трудностите при намиране на подходящи оценители и тяхното ангажиране
за работа в КППП.
За решаване на проблема МИГ е ползвал и оценители от Списък с оценители, одобрени от
проведен Централизиран конкурс за оценители. Трудностите там отново са свързани с
квалификацията, опита и намирането на желаещи за работа оценители.
За следващите оценителни сесии, които са по мерки, свързани с по-специфични оценки на
бизнеспланове, инфраструктура, както и по предстоящи приеми по мерки от ОПРЧР, екипа
на МИГ смята за необходимо да се обяви нова Конкурсна процедура за избор на външни
експерти по прилагане на СВОМР, оценители и помощник – оценители, които да участват
в комисиите за избор на проекти – при необходимост (КИП) в отделните етапи за оценка и
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одобрение на постъпилите проектни предложения/заявления за получаване на финансова
помощ по мерките включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие
(СВОМР) на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица“ за програмния период 2014-2020 г. с
която да се ДОПЪЛНИ настоящия Списък с външни оценители, помощник – оценители и
експерти.
Също така екипа на МИГ предлага да се разширят условията на които следва да отговарят
оценителите, за да може да се включат експерти, които могат да бъдат полезни за работа в
КППП.
В тази връзка се предлага :
Обявяване на нова Процедура за избор на :
-Външни експерти – оценители в КППП;
-Външни експерти-помощник –оценители в КППП;
- Външни експерти за консултиране на бенефициенти;
- Външни експерти по прилагане на СВОМР;
Целта на провеждането на конкурса е допълване на база данни от външни експерти към
Стратегията за ВОМР.
Документите, които са предоставени на УС на МИГ за обсъждане и одобрение са
следните:
- Вътрешни правила за организацията по избора на външни експерти.
-Декларация за обстоятелства във връзка с изискванията към участниците в конкурс за
избор на външни експерти-оценители на проекти по СВОМР на МИГ;
- Заявление за участие в Конкурс за избор на външни експерти.
-Контролен лист за административно съответствие и за допустимост на кандидатите за
външни експерти.
-Обява за избор на външни експерти за създаване на база данни от външни експерти;
-Бланка автобиография;
-Други: нормативни документи за прилагане на ВОМР.
МИГ предлага на УС следните параметри на Конкурса:
-Дата за прием на документи за външни експерти –оценители: от 02.11.2018г. до 17.00ч. на
17.11.2018г.
-Проверка по документи за наличието на изискуемите документи и съответствие с
посочените в обявата изисквания: 18.11.2018г.;
-Изготвяне и публикуване на списък с одобрените външни оценители: 20.11.2018г.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
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РЕШЕНИЕ №5/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява обявяването на Конкурсна процедура за избор на
външни експерти по прилагане на СВОМР, оценители и помощник – оценители, които да
участват в комисиите за избор на проекти – при необходимост (КИП) в отделните етапи за
оценка и одобрение на постъпилите проектни предложения/заявления за получаване на
финансова помощ по мерките включени в Стратегията за водено от общностите местно
развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица“ за програмния период 20142020 г. с която да се ДОПЪЛНИ настоящия Списък с външни оценители, помощник –
оценители и експерти при параметрите, упоменати в настоящата точка.
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 обявяване на Конкурсна процедура за
избор на външни експерти по прилагане на СВОМР, оценители и помощник – оценители,
които да участват в комисиите за избор на проекти – при необходимост (КИП) в отделните
етапи за оценка и одобрение на постъпилите проектни предложения/заявления за
получаване на финансова помощ по мерките включени в Стратегията за водено от
общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица“ за
програмния период 2014-2020 г. с която да се ДОПЪЛНИ настоящия Списък с външни
оценители, помощник – оценители и експерти.
По т.6 от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за обявяване на прием по Мярка
МИГ7.2 и Мярка МИГ01 за които има втори краен срок до края на 2018г.
- докладва: М.Петкова
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 е приключил първи прием. Съгласно Условията за кандидатстване по мярката,
както и в обявата по мярката и в ИСУН, мярката е с няколко крайни срока за
кандидатстване.
В тази връзка МИГ следва да активира отново прием по мярката с остатъчния бюджет.
По Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.037 е
приключил първи прием. Съгласно Условията за кандидатстване по мярката, както и в
обявата по мярката и в ИСУН, мярката е с няколко крайни срока за кандидатстване.
В тази връзка МИГ следва да активира отново прием по мярката с остатъчния бюджет.
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Европа инвестира в селските райони !
В тази връзка МИГ следва да обяви Втори планиран прием както следва:
- 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 :
-Начален срок: 05.11.2018г.
-Краен срок: 30.12.2018г., 15.00ч.
-Остатъчен бюджет: 45 304,26 лева
-Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.037:
-Начален срок: 05.11.2018г.
-Краен срок: 30.12.2018г., 17.00ч.
-Остатъчен бюджет: 120 262,81 лева
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №6/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява Втори прием 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 и Мярка МИГ7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.037 при условията и бюджетите
в настоящата точка.
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 обявяване на Втори прием по Мерки
Мярка МИГ01 и Мярка МИГ7.2 от СВОМР с краен срок: 30.12.2018г.
По т.7 от Дневния ред, а именно-Други
-Няма
С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС.
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заличени данни по ЗЗЛД!

Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС
……………..
Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС
……………..

заличени данни по ЗЗЛД!

Участници в Управителния съвет: заличени данни по ЗЗЛД!
Име, презиме и фамилия

Телефон

Ел.поща

Подпис
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