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

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
№ 23-ВОМР/ 14.12.2018г.
Гр.Лясковец
Днес, 14.12.2018г., в офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание на УС при
следния Дневен ред:





Дата:14 декември 2018г.,петък
Час: 16.00ч.
Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1
Дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на Решение за удължаване на срока за прием по Процедура
№BG06RDNP001-19.007 за 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”.
-докладва: И.Гецова
2. Обсъждане и вземане на Решение за удължаване на срока за прием по Процедура
№BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
-докладва: И.Гецова
3. Обсъждане и вземане на Решение за удължаване на срока за прием по Мярка МИГ6.4.1
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154
- докладва: И.Гецова
4. Обсъждане на постъпили кандидатури по приключил Конкурс на МИГ за следните
вакантни длъжности в екипа на МИГ: експерт по прилагане на СВОМР на 0.5 работен ден
и редовен трудов договор и технически сътрудник/асистент на 0.5 работен ден с трудов
договор по заместване до завръщане на титуляра, с месторабота: гр. Лясковец, офис на
МИГ и вземане на Решение относно екипа.
-докладва: М.Петкова
5.Актуализиране на ИГРП за 2018 година и 2019 година.
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-докладва: М. Петкова
6.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: да
Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 7 члена.
На заседанието присъства без право на глас:
-Мария Петкова, Експерт на МИГ
Заседанието стартира навреме както следва:
По т.1. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и вземане на Решение за удължаване на
срока за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.007 за 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”.
-докладва: И.Гецова
Процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.007 за 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” е отворена за прием съгласно Решение
№6/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г. на Управителния съвет на МИГ до 17.00ч. на
30.12.2018г.
Към настоящият момент на днешното заседание на УС по Процедура за прием на проектни
предложения Процедура №BG06RDNP001-19.007 за 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” НЯМА налични проектни предложения съгласно
приложена справка от ИСУН към 14.12.2018г.
Към датата на днешното заседание в офиса на МИГ са постъпили следните писма с искане
за удължаване на срока за прием по мярката:
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-писмо от Община Стражица
-писмо от Община Лясковец
-писмо от СНЦ“Шанс за всички-Стражица 2006“
В получените писма са обективирани следните причини за удължаване срока на прием на
проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.007 за Мярка МИГ01:
-недостатъчно технологично време за завършване на работата по проекта и събиране на
необходимите приложими документи;
-малко работни дни през месец декември 2018г.;
-прекалена натовареност в екипите по подготовка на проекти в края на годината;
-невъзможност за набавяне на необходими удостоверения и документи от външни на
кандидатите органи и институции
В тази връзка се предлага удължаване на срока за прием по Процедура №BG06RDNP00119.007 за 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” от
Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 30 януари 2019 година.
Това ще осигури на местните Общини, Читалища и НПО допълнителен срок за подготовка
на проектите в рамките на 1 месец.
МИГ има право да удължава срока за прием съгласно разпоредбите на Наредба №
22/14.12.2015г. на МЗХГ за прилагането 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). и съгласно Чл. 46а., §(6), т.3 , МИГ може да
ползва основанието на следния текст:
-След активиране промяна в обявата и в процедурата се допуска по реда на одобрението:
т.3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения.
МИГ може да удължи срока, тъй като към настоящия момент НЯМА подадени проекти по
мярката в ИСУН.
Председателят на УС следва да издаде Заповед за удължаване на срока, както следва:
Дата за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.007 за 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” от Стратегия за ВОМР на МИГ
05.11.2018г. до 17.00ч. на 30.01.2019г. в едно с утвърждаване на
1. Обява- с коригиран срок за прием
2. Условия за кандидатстване-с коригиран срок за прием
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3. Документи за информация ;
4. Документи за попълване
5. Документи за изпълнение
По предоставената информация няма дискусия.
Отвод от гласуване заявяват следните членове на УС:
-Ивелина Гецова, представител в УС на местната власт;
-Красимира Желязкова, представител в УС на местната власт;
Кворум за вземане на Решение: 5 члена на УС на МИГ!
Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г.
Управителният съвет на МИГ, на основание Чл. 46а., §(6), т.3 от Наредба №
22/14.12.2015г. на МЗХГ за прилагането 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.) удължава срока за прием по Процедура
№BG06RDNP001-19.007 за 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” от Стратегия за ВОМР на МИГ и новия срок става: от 05.11.2018г. до 17.00ч. на
30.01.2019г. в едно с утвърждаване на:
1. Обява- с коригиран срок за прием;
2. Условия за кандидатстване-с коригиран срок за прием;
3. Документи за информация;
4. Документи за попълване;
5. Документи за изпълнение;
Гласуване: кворум – 5
-ЗА: 5 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

Със 5 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за удължаване срока за прием по
Процедура №BG06RDNP001-19.007 за 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” от Стратегия за ВОМР на МИГ и гладува в едно приложимите
документи!
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По т.2. от Дневния ред, а именно- Обсъждане и вземане на Решение за удължаване на
срока за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“
-докладва: И.Гецова
Процедура за прием на проектни предложения Процедура №BG06RDNP001-19.037 за
Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ е отворена за прием съгласно Решение
№6/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г. на Управителния съвет на МИГ до 17.00ч. на
30.12.2018г.
Към настоящият момент на днешното заседание на УС по Процедура №BG06RDNP00119.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ НЯМА налични проектни предложения
съгласно приложена справка от ИСУН към 14.12.2018г.
Към датата на днешното заседание в офиса на МИГ са постъпили следните писма с искане
за удължаване на срока за прием по мярката:
-писмо от Община Лясковец
-писмо от Община Стражица
В получените писма са обективирани следните причини за удължаване срока на прием на
проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2:
-недостатъчно технологично време за завършване на работата по проекта и събиране на
необходимите приложими документи;
-малко работни дни през месец декември 2018г.;
-прекалена натовареност в екипите по подготовка на проекти в края на годината;
-невъзможност за набавяне на необходими удостоверения и документи от външни на
кандидатите органи и институции
-недостатъчно време за проектиране на технически проект за енергийна ефективност на
сграда;
В тази връзка се предлага удължаване на срока за прием по Процедура №BG06RDNP00119.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегия за ВОМР на МИГ до
17.00ч. на 30 януари 2019 година.
Това ще осигури на местните Общини, Читалища и НПО допълнителен срок за подготовка
на проектите в рамките на 1 месец.
МИГ има право да удължава срока за прием съгласно разпоредбите на Наредба №
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22/14.12.2015г. на МЗХГ за прилагането 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). и съгласно Чл. 46а., §(6), т.3 , МИГ може да
ползва основанието на следния текст:
-След активиране промяна в обявата и в процедурата се допуска по реда на одобрението:
т.3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения.
МИГ може да удължи срока, тъй като към настоящия момент НЯМА подадени проекти по
мярката в ИСУН.
Председателят на УС следва да издаде Заповед за удължаване на срока, както следва:
Дата за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ
05.11.2018г. до 17.00ч. на 30.01.2019г. в едно с утвърждаване на
1. Обява- с коригиран срок за прием
2. Условия за кандидатстване-с коригиран срок за прием
3. Документи за информация- с коригиран срок за прием;
4. Документи за попълване
5. Документи за изпълнение
По предоставената информация няма дискусия.
Отвод от гласуване заявяват следните членове на УС:
-Ивелина Гецова, представител в УС на местната власт;
-Красимира Желязкова, представител в УС на местната власт;
Кворум за вземане на Решение: 5 члена на УС на МИГ!
Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ №02/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г.
Управителният съвет на МИГ, на основание Чл. 46а., §(6), т.3 от Наредба №
22/14.12.2015г. на МЗХГ за прилагането 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.) удължава срока за прием по Процедура
№BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за
ВОМР на МИГ и новия срок става: от 05.11.2018г. до 17.00ч. на 30.01.2019г. в едно с
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утвърждаване на:
1. Обява- с коригиран срок за прием;
2. Условия за кандидатстване-с коригиран срок за прием;
3. Документи за информация- с коригиран срок за прием;
4. Документи за попълване;
5. Документи за изпълнение;
Гласуване: кворум – 5
-ЗА: 5 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

Със 5 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за удължаване срока за прием по
Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Стратегия за ВОМР на МИГ и гладува в едно приложимите документи!
По т.3. от Дневния ред, а именно – Обсъждане и вземане на Решение за удължаване на
срока за прием по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”,
Процедура №BG06RDNP001-19.154
- докладва: И.Гецова
Процедура за прием на проектни предложения по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154 е отворена за
прием съгласно Заповед № 40-ВОМР/ 26.10.2018г. на Председателят на Управителния
съвет на МИГ до 17.00ч. на 06.01.2019г.
Към настоящият момент на днешното заседание на УС по Процедура №BG06RDNP00119.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” НЯМА
налични проектни предложения съгласно приложена справка от ИСУН към 14.12.2018г.
Към датата на днешното заседание в офиса на МИГ са постъпили следните писма с искане
за удължаване на срока за прием по мярката:
-фирма „Скайн Адвенчърс България“ООД
-фирма „ПАК-1871“ ЕООД
-фирма „“ДИ-Ауто-69“ЕООД
В получените писма ас обективирани следните причини за удължаване срока на прием на
проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.154 за Мярка МИГ6.4.1
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” :
-кратък срок за набавяне и получаване на становища и документи, проучвания за доставки,
предмет на предвидената инвестиция . Които проучвания са свързани с външни за
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фирмите доставчици и в краткия срок не могат да се набавят необходимите оферти.
- срока за прием по процедурата е много кратък- отворен прием за 30 дни.
- обявения краен срок от МИГ е 6 януари 2019г. Месец декември 2018 година е с
редуцирани работни дни, (16 на брой) както и първите дин на месец януари за
институциите са неприложими за работа.
- има нормативно установени срокове за получаване на писмени становища, които се
прилагаме към проектите, които няма как да бъдат издадени.
В тази връзка се предлага удължаване на срока за прием по Процедура №BG06RDNP00119.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от
Стратегия за ВОМР на МИГ до 17.00ч. на 6 февруари 2019 година.
Това ще осигури на
потенциалните бенефициенти от местния бизнес- сектор
допълнителен срок за подготовка на проектите в рамките на още 1 месец.
МИГ има право да удължава срока за прием съгласно разпоредбите на Наредба №
22/14.12.2015г. на МЗХГ за прилагането 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). и съгласно Чл. 46а., §(6), т.3 , МИГ може да
ползва основанието на следния текст:
-След активиране промяна в обявата и в процедурата се допуска по реда на одобрението:
т.3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения.
МИГ може да удължи срока, тъй като към настоящия момент НЯМА подадени проекти по
мярката в ИСУН.
Председателят на УС следва да издаде Заповед за удължаване на срока, както следва:
Дата за прием по Процедура №BG06RDNP001-19.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегия за ВОМР на МИГ
26.11.2018г. до 17.00ч. на 06.02.2019г. в едно с утвърждаване на
1. Обява- с коригиран срок за прием
2. Условия за кандидатстване-с коригиран срок за прием
3. Документи за информация- с коригиран срок за прием;
4. Документи за попълване
5. Документи за изпълнение
По предоставената информация няма дискусия.
Отвод от гласуване заявяват следните членове на УС:
-Петър Тахрилов, представител в УС на бизнеса/селското стопанство ;
-Пламен Пенчев, представител в УС на бизнеса/селското стопанство ;
-Денчо Димов, представител в УС на бизнеса;
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Кворум за вземане на Решение: 4 члена на УС на МИГ!
Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ №03/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г.
Управителният съвет на МИГ, на основание Чл. 46а., §(6), т.3 от Наредба №
22/14.12.2015г. на МЗХГ за прилагането 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.) удължава срока за прием по Процедура
№BG06RDNP001-19.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности” от Стратегия за ВОМР на МИГ и новия срок става: от 26.11.2018г. до 17.00ч.
на 06.02.2019г. в едно с утвърждаване на:
1. Обява- с коригиран срок за прием;
2. Условия за кандидатстване-с коригиран срок за прием;
3. Документи за информация- с коригиран срок за прием;
4. Документи за попълване;
5. Документи за изпълнение;
Гласуване: кворум – 4
-ЗА: 4 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

Със 4 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за удължаване срока за прием по
Процедура №BG06RDNP001-19.154 за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на МИГ и гладува в едно приложимите
документи!
По т.4. от Дневния ред, а именно – Обсъждане на постъпили кандидатури по приключил
Конкурс на МИГ за следните вакантни длъжности в екипа на МИГ: експерт по прилагане
на СВОМР на 0.5 работен ден и редовен трудов договор и технически сътрудник/асистент
на 0.5 работен ден с трудов договор по заместване до завръщане на титуляра, с
месторабота: гр. Лясковец, офис на МИГ и вземане на Решение относно екипа.
-докладва: М.Петкова
Обявеният конкурс е удължаван няколкократно. С Решения на УС конкурсът беше
удължен до 30.11.2018г.
В рамките на последното удължаване 1 кандидат е входирал своите документи за свободна
позиция „технически сътрудник/асистент“ на 0.5 работен ден с трудов договор по
заместване до завръщане на титуляра, с месторабота: гр. Лясковец, офис на МИГ.
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В обявата са предвидени следните изисквания:
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в
нормативните актове: технически сътрудник/асистент в офис на МИГ - на 0.5 работен
ден:
Минимално образователно равнище – висше степен „бакалавър”;
Професионален/ трудов опит: минимум две години.
Компютърна компетентност – MSOffice, Internet.
Предишен опит в осъществяване на проекти, финансирани от национални и
европейски фондове и програми е желателен.
Ниво на чуждо езикова подготовка: Добро владеене на английски език е
предимство.
способност да работи конструктивно като формален член на екип;
способност да планира, организира и контролира собствената си работа
способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите
комуникативност,
стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал
лоялност, коректност и добронамереност
Данни на Кандидата, заявил участие в конкурса за технически сътрудник/асистент в
офис на МИГ - на 0.5 работен ден:
-Име: Петя Диянова Трънкова от град Лясковец
Кандидата е предоставил на хартия следните документи за преглед:
-Биография;
-Копие на дипломи и сертификати;
-Копие на трудова книжка;
-Декларации
Забележка:
Кандидата работи на 8 часа като икономически сътрудник в счетоводна къща.
МИГ е изискал Декларация от Петя Диянова Трънкова, че същата, при одобрение, ще
работи в офиса на МИГ (ще е на разположение в офиса на МИГ) всеки работен ден по 4
часа, като МИГ регламентира тези 4 часа за бъдат от 08.00ч. до 12.00ч.
Кандидатът е заявил в Декларация, че при одобрение на позицията за която кандидатства
ще работи в офиса на МИГ от 08.00ч. до 12.00ч. (а през останалото време може да
упражнява другата си трудова дейност).
Кандидатът отговаря на следните обявени в конкурса минимални и специфични
изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове: технически
сътрудник/асистент в офис на МИГ - на 0.5 работен ден:
Минимално образователно равнище – висше степен „бакалавър” -ДА
Професионален/ трудов опит: минимум две години - ДА
Компютърна компетентност – MSOffice, Internet - ДА
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Предишен опит в осъществяване на проекти, финансирани от национални и
европейски фондове и програми е желателен –НЕ;
Ниво на чуждо езикова подготовка: Добро владеене на английски език е
предимство –средно ниво на владеене –ДА;
способност да работи конструктивно като формален член на екип- работи в екипДА;
способност да планира, организира и контролира собствената си работа: ДА;
способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите:
ДА;
комуникативност: ДА;
стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал: ДА
лоялност, коректност и добронамереност: ДА
Личностните качества на Кандидата са установени след разговор-интервю в офиса на МИГ
преди провеждане на настоящото заседание на УС.
Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ №04/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява кандидатурата на Петя Диянова Трънкова за
длъжност в екипа на МИГ „технически сътрудник/асистент в офис на МИГ - на 0.5
работен ден“. МИГ следва да подготви необходимите документи за одобрение на
кандидата от УО на ПРСР.
Гласуване: кворум – 7
-ЗА: 7 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

С 7 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за одобрение на Петя Диянова Трънкова
за длъжност в екипа на МИГ „технически сътрудник/асистент в офис на МИГ - на 0.5
работен ден“. МИГ следва да подготви необходимите документи за одобрение на
кандидата от УО на ПРСР.
По т.5. от Дневния ред, а именно – Актуализиране на ИГРП за 2018 година и 2019 година.
-докладва: М. Петкова
Индикативната годишна работна програма на МИГ за 2018 година няма нужда да се
актуализира.
Във връзка с горните решения и по-конкретно Решенията за удължаване на сроковете за
прием, промяна в ИГРП на МИГ за 2019 година се налага в сроковете за следните мерки:
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !

- 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”.
-докладва: И.Гецова
- Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“
-докладва: И.Гецова
- Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура
№BG06RDNP001-19.154
- докладва: И.Гецова
Януари 2019

МЯРКА

Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в
земеделски стопанства”
Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности”
Мярка МИГ7.5. Инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура

Февруари 2019

Март 2019

Април 2019

Май 2019

Юни 2019

Юли 2019

Август 2019

Септември 2019

Октомври 2019

Ноември 2019

Декември 2019

Бюджет по
процедурата

Остатък от
прием през
2018г.
Остатък от
прием през
2018г.
Остатък от
прием през
2018г.
400 000

Мярка МИГ03 „По-добро здраве и
работоспособност на заетите в
икономиката на общините
Лясковец и Стражица.“

Остатък от
прием през
2018г.

Мярка МИГ04 „Социални иновации
за активно социално включване”

Остатък от
прием през
2018г.

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”.

Остатък от
прием през
2018г.

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

Остатък от
прием през
2018г.

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ №05/Протокол 23-ВОМР/ 14.12.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява промените в ИГРП на МИГ
Гласуване: кворум –7
-ЗА: 7 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 7 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за одобрение/актуализиране на ИГП на
МИГ.
По т.6. от Дневния ред, а именно –Други -НЯМА
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !

Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС

заличени данни по ЗЗЛД!

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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