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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

 

 

 Протокол № 18-ВОМР/ 01.11.2018г. 

 Дата на провеждане на заседанието: 01 ноември 2018г. 

 Препис на Решение: 

 

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 BG06RDNP001-

19.037-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. 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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- 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. 

- 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…………… 

По т.2. от Дневния ред, а именно …………... 

По т.3. от Дневния ред, а именно…………… 

По т.4. от Дневния ред, а именно …………... 

По т.5. от Дневния ред, а именно…………… 

 

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 

№BG06RDNP001-19.007 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. 
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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. 

 

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 

№BG06RDNP001-19.007 : 

-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. 
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По т.7 от Дневния ред, а именно-Други  

-Няма 

 

 

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата/име/подпис на представляващия МИГ: 

  
02.11.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Подпис, ……….…..п………. 

(заличени данни съгласно ЗЗЛД) 

(д-р Ивелина Гецова) 

Председател на УС на МИГ 

 


