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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

 

 

 Протокол № 08-ВОМР/ 20.03.2019г. 

 Дата на провеждане на заседанието: 20  март 2019 година 

 Препис на Решение: 

 

 Дата:20  март 2019 година 

 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 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”, Процедура № BG06RDNP001-

19.007 

-докладва: М. Петкова, Председател на КППП по  процедура за оценка 

№BG06RDNP001-19.007. 

 

2. ……………….. 

 

3………………… 

 

4………………… 

 

5.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 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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-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 

-Петя Трънкова, Асистент в 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 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”, Процедура № BG06RDNP001-19.007 

-докладва: М. Петкова, Председател на КППП по  процедура за оценка 

№BG06RDNP001-19.007. 

 

КППП по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  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 приключи своята работя съгласно  Заповед за назначаване на 

Комисия за подбор на проектни предложения  №01/01.02.2019г.  на 14 март  2019г.  

 

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. 

 

Оценителният доклад на КППП по процедура за оценка № BG06RDNP001-19.007 S2  

по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 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 

предоставен на членовете на УС предварително с оглед подробно запознаване с 

неговото съдържание в едно със следните приложения:  
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1) Протокол от извършена оценка на етап АСД  от КППП по процедура 

№BG06RDNP001-19.007 S2  ; 

2) Протокол от извършена оценка на етап ТФО  от КППП по процедура 

№BG06RDNP001-19.007 S2  ; 

3) Оценителен доклад за дейността на КППП процедура №BG06RDNP001-19.007 

S2  ; 

4) Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по 

реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която 

да бъде предоставена за всеки от тях; 

5) Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране; 

6) Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им; 

7) Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения. 

 

Одобрена БФП за всяко от проектните предложения: 
 

ПП рег. 

номер 

 

Наименование 

 

Кандидат 

 

БФП в  

лева 

BG06RDNP0

01-19.007-

0011 

 

Проучване на Селищна могила с. 

Горски Сеновец, община Стражица 

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

(Булстат: 000133972) 

 

 

19 600,00 

    

BG06RDNP0

01-19.007-

0012 

 

Обичаите и традициите през 

поколенията 

 

СДРУЖЕНИЕ 

"НАСТОЯТЕЛСТВО 

"ШАНС ЗА ВСИЧКИ - 

СТРАЖИЦА 2006 "" 

(Булстат: 104680833) 

 

 

10 497,00 

    

 

Класиране на проектните предложения: 

 

ПП рег. номер 

 

Наименование 

 

Кандидат 

 

Точки 

от ТФО 

Пореден 

№ 

BG06RDNP001

-19.007-0011 

 

Проучване на Селищна могила 

с. Горски Сеновец, община 

Стражица 

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

(Булстат: 000133972) 

 

85.5 т 1 

BG06RDNP001

-19.007-0012 

Обичаите и традициите през 

поколенията 

СДРУЖЕНИЕ 

"НАСТОЯТЕЛСТВО 

81 2 
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  "ШАНС ЗА ВСИЧКИ - 

СТРАЖИЦА 2006 "" 

(Булстат: 104680833) 

 

Недопуснати проектни предложения до етап „ТФО“:  

 

ПП рег. номер 

 

Наименование 

 

Кандидат 

 

BG06RDNP001

-19.007-0013 

"От корените към бъдещето" 

 

Сдружение "Училищно 

настоятелство към Начално 

училище "Цани Гинчев" гр. 

Лясковец" (ЕИК: 205213456) 

 

 

-Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране: НЯМА РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ; 

 

-Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им –ПРИЛОЖЕН 

 

-Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения: НЯМА 

ОТТЕГЛЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Проверка на кворума за гласуване на Решение: 

 

-Постъпило искане за самоотвод от гласуване по одобрението на Оценителен доклад 

чрез подаване на Декларация от Красимира Желязкова, член на УС; 

- Постъпило искане за самоотвод от гласуване по одобрението на Оценителен доклад 

чрез подаване на Декларация от Антоанета Чукурова, член на УС; 

 

Кворум за вземане на Решение: 4 члена на УС. 

 
Няма дискусия по така предоставената информация. 

 
Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 08-ВОМР/ 20.03.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.007 за Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на 
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селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и 

местната култура” от СВОМР в едно с всички приложими документи. 

 
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 № BG06RDNP001-19.007 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 СВОМР в едно с всички 

приложими документи. 
 

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- …….. 

 

 

 

Дата/име/подпис на представляващия МИГ: 

 

 

 

  
26.03.2019г. 

 

 

 

 

 
 

Подпис, ……….…..п………….п 

Заличена информация по ЗЗЛД 

(………………………) 

Председател на УС на МИГ 

 


