
 

 
                                   “Европейски  съюз“ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.   ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

www.eufunds.bg, www.mig-zaedno.eu  
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" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - 

Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

1 

 

                                                                                                                                                        
 

Регистър на взети Решения от Общото събрание МИГ"Лясковец-Стражица" 

 
Решение - текст Протокол Решение № Дата  Бележки 

Одобрение на Годишен доклад за 2019г. за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 
№1 1 27.01.2020г. Не 

Одобрение на Годишен доклад за 2019г. за извършените дейности по подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие". 

№1 2 27.01.2020г. Не 

Решение за одобрение на Годишен отчет на МИГ за 2019г. №1 3 27.01.2020г. Не 

Решение за одобрение на Годишен план за дейност на МИГ за 2020г. №1 4 27.01.2020г. Не 

Решение за одобрение на Комуникационен план за информиране и публичност на 

Стратегията на МИГ за 2020г. 
№1 5 27.01.2020г. Не 

Решение за одобрение на Процедура за мониторинг на МИГ. №1 6 27.01.2020г. Не 

Решение за одобрение на Годишен План за информационни и 
консултационни дейности на МИГ за 2020г. 

№1 7 27.01.2020г. Не 

Решение за освобождаване на член на Управителния съвет на 
МИГ“Лясковец-Стражица“ във връзка с постъпила молба. 

№2 1 05.02.2020г. Не 

Решение за избор на нов член на Управителния съвет на МИГ“Лясковец-
Стражица“ 

№2 2 05.02.2020г. Не 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Решение за освобождаване на член на Управителния съвет на 
МИГ“Лясковец-Стражица“ във връзка с постъпила молба. 

№3 1 17.04.2020г. Не 

Решение за избор на нов член на Управителния съвет на МИГ“Лясковец-
Стражица“. 

№3 2 17.04.2020г. Не 

Провеждане на процедура по избор на нов Контролен съвет №4 1 07.07.2020г. Не 

Одобрение на Бюджет на СНЦ-МИГ-Лясковец-Стражица“ за 2021г. за 
дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране 
на Водено от общностите местно развитие". 

№5 1 25.09.2020г. Не 

Решение, че при липса на депозирани проектни предложения по  Мярка 
МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти” до крайния срок, който срок е 21.09.2020г., бюджета за БФП в 
размер на 233 050 лв. да бъде предложен за прехвърляне към Мярка 
МИГ6.4.1  

№5 2 25.09.2020г. Не 

Решение за допълване на административния екип на МИГ със счетоводител 
на трудов договор. 

№5 3 25.09.2020г. Не 

Решение за кандидатстване с вътрешно-териториален проект на МИГ по 
отворена Процедура №BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни 
предложения за вътрешно-териториално и транснационално 
сътрудничество по подмярка 19.3  

№5 4 25.09.2020г. Не 
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Регистър на взети Решения от Общото събрание МИГ"Лясковец-Стражица"

Решение - текст Протокол Решение № Дата Бележки

Одобрение на Годишен доклад за 2019г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и

популяризиране на стратегия за ВОМР“
№1 1 27.01.2020г. Не

Одобрение на Годишен доклад за 2019г. за извършените дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие".
№1 2 27.01.2020г. Не

Решение за одобрение на Годишен отчет на МИГ за 2019г. №1 3 27.01.2020г. Не

Решение за одобрение на Годишен план за дейност на МИГ за 2020г. №1 4 27.01.2020г. Не

Решение за одобрение на Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията на МИГ за 2020г. №1 5 27.01.2020г. Не

Решение за одобрение на Процедура за мониторинг на МИГ. №1 6 27.01.2020г. Не

Решение за одобрение на Годишен План за информационни и консултационни дейности на МИГ за 

2020г.
№1 7 27.01.2020г. Не

Решение за освобождаване на член на Управителния съвет на МИГ“Лясковец-Стражица“ във връзка с 

постъпила молба.
№2 1 05.02.2020г. Не

Решение за избор на нов член на Управителния съвет на МИГ“Лясковец-Стражица“ №2 2 05.02.2020г. Не

Решение за освобождаване на член на Управителния съвет на МИГ“Лясковец-Стражица“ във връзка с 

постъпила молба.
№3 1 17.04.2020г. Не

Решение за избор на нов член на Управителния съвет на МИГ“Лясковец-Стражица“. №3 2 17.04.2020г. Не

Провеждане на процедура по избор на нов Контролен съвет №4 1 07.07.2020г. Не

Одобрение на Бюджет на СНЦ-МИГ-Лясковец-Стражица“ за 2021г. за дейности и разходи по подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие".
№5 1 25.09.2020г. Не

Решение, че при липса на депозирани проектни предложения по  Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” до крайния срок, който срок е 21.09.2020г., 

бюджета за БФП в размер на 233 050 лв. да бъде предложен за прехвърляне към Мярка МИГ6.4.1 

№5 2 25.09.2020г. Не

Решение за допълване на административния екип на МИГ със счетоводител на трудов договор. №5 3 25.09.2020г. Не

Решение за кандидатстване с вътрешно-териториален проект на МИГ по отворена Процедура 

№BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешно-териториално и 

транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 

№5 4 25.09.2020г. Не
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