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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 3-ВОМР/ 17  февруари 2022 година  

Гр.Лясковец 
 

❖ Дата: 17  февруари 2022 година 

❖ Час: 15.00ч. 

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

❖ Дневен ред: 

 
Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Насоките за кандидатстване с 

проектни предложения процедура Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.613 от Стратегия за ВОМР на 

МИГ. 

 в едно със следните приложения:  

 

✓ Обява 

✓ Условия за кандидатстване 

✓ Условия за изпълнение 

✓ Документи за информация 

✓ Документи за попълване 

✓ Документи към договор 

 

 

РЕШЕНИЕ №01-ВОМР/ 17.02.2022 г. 

 

Управителния съвет на МИГ Насоките за кандидатстване с проектни предложения 

процедура Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура 

№BG06RDNP001-19.613 от Стратегия за ВОМР на МИГ в едно със следните 

приложения:  

 

✓ Обява 

✓ Условия за кандидатстване 

✓ Условия за изпълнение 

✓ Документи за информация 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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✓ Документи за попълване 

✓ Документи към договор 

 

Гласуване: кворум – 6 

-ЗА: 6 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

Със 6  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за одобрение Насоките за 

кандидатстване с проектни предложения процедура Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.613 от Стратегия за ВОМР на 

МИГ. 

 в едно със следните приложения:  

 

✓ Обява 

✓ Условия за кандидатстване 

✓ Условия за изпълнение 

✓ Документи за информация 

✓ Документи за попълване 

✓ Документи към договор 

 

По т.2. от Дневния ред, а именно- Други 

 

- Няма 

 

 

С приключване на Дневния ред се закрива настоящото заседание на УС на МИГ. 
 

 

 

 
 

 


