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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 01-ВОМР/ 08.01.2019г. 

Гр.Лясковец 

Днес, 08.01.2019г., в  офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя  заседание на УС  при 

следния Дневен ред: 

 Дата: 8  януари 2019 година

 Час: 17.00ч.

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

 Дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на Решение относно квалификацията и професионалния опит на

председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните 

експерти, които следва да участват в КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. 

-докладва: М.Маринова 

2. Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч.

външните експерти в КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. 

-докладва: М.Маринова 

3. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. 

– членове на Общо събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ.

-докладва: М.Петкова 

4.Вземане на Решение за свикване на Годишно Общо събрание на СНЦ „МИГ-Лясковец-

Стражица“. 

-докладва: И. Гецова 

5.Други.

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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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 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- Обсъждане и вземане на Решение относно 

квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, които следва да участват в КППП по 

Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 

Процедура № BG06RDNP001-19.096. 

-докладва: М.Маринова 

 

На 8 януари 2019г. в 17.00ч.  приключва срока за прием на проектни предложения по 

Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 

Процедура № BG06RDNP001-19.096. 

 

Във връзка с издаването на Заповед за свикване на Комисия за подбор на проектни 

предложения, УС на МИГ следва да обсъди и одобри квалификацията и професионалния 

опит на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните 

експерти, (вкл. помощник –оценители), които следва да участват в КППП по Мярка Мярка 

МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура 

№ BG06RDNP001-19.096. 

 

Също така да се обсъди наличие на съответствие на квалификацията и професионалната 

компетентност на председателя, секретаря и членовете на комисията с право на глас, със 
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съответните задачи, възложени им със заповедта. 

 

Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата 

квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. 

 

Външните експерти-оценители, членове на КППП, се избират при спазване на 

разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС №162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на 

чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи „Външните експерти-оценители, членове 

на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на 

оценяваните проекти.“ 

 

Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и 

съставил Списък на външните оценители на МИГ. 

 

МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от 

Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощи. 

 

- Информация за Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. 

 

Мярка МИГ4.2. има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата 

ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната 

промишленост  на територията на общините Лясковец и Стражица чрез: 

1. по-добро използване на факторите за производство; 

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на 

доставка; 

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

5. подобряване опазването на околната среда. 

 

Бюджет за Първи краен  срок:  

 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

Финансиране от 

Европейския земеделски 

фонд за развитие на 

селските райони 

за регионално развитие 

Национално 

съфинансиране 

Общо: 300 000 лв. 

100% 

270 000 лв. 

90% 

30 000 лв. 

10% 

 

Допустими дейности съгласно СВОМР:  

1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с 

производството и/или маркетинга. 
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2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, 

съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по 

преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и 

др. на суровините или продукцията; 

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; 

в) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди 

на предприятието; 

г) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и 

безопасността на суровините и храните; 

3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни 

средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, 

използвани и произвеждани от предприятието; 

4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 

собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко 

свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг; 

5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на 

Европейския съюз; 

6. достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за 

управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за 

управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези 

разходи са част от общ проект на кандидата; 

7. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

8. ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и 

процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

9. предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, 

консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на 

подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 

неговото изпълнение. 

 

В тази връзка, УС  обсъди квалификацията и професионалния опит на външните експерти- 

оценители в КППП и квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, 

членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, (вкл. помощник –

оценители) 

 

-Външните експерти-оценители трябва да притежават диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години 

опит в професионална област, свързана с настоящата процедура, или в оценяването на 

проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки ( опит в 

оценяването на проекти по ПРСР със сходни дейности, свързани с тези по Процедура 

№BG06RDNP001-19.096., или, минимум 3 години опит в оценката на проектни 

предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в 

Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 

2007-2013. 
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По Процедура №BG06RDNP001-19.096 външните експерти-оценители следва да имат 

професионална квалификация в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата 

промишленост или икономиката. 

 

-Председателят следва да има висше образование-степен бакалавър или магистър, 

професионален опит в административни дейности или опит участие в  проекти и програми, 

опит в участие на КППП. 

 

-Секретарят следва да има висше образование-степен бакалавър или магистър, най-малко 3 

години опит в професионална област на завършеното образование, или опит в участие в 

проекти и програми, или опит в участие в КППП. 

 

-Помощник-оценителят трябва да притежава диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години 

опит в професионална област, свързана с настоящата процедура, или в оценяването на 

проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки ( опит в 

оценяването на проекти по ПРСР със сходни дейности, свързани с тези по Процедура 

№BG06RDNP001-19.096., или, минимум 3 години опит в оценката на проектни 

предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в 

Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 

2007-2013 или, опит в оценяване на проекти. 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 

 

Забележка: По направена проверка от екипа на МИГ, по Процедура №BG06RDNP001-

19.096  няма предпоставки за конфликт на интереси при гласуване на настоящото решение, 

тъй като никой от членовете на УС от квотата на селското стопанство не е депозирал 

проектно предложение и може да участва в гласуването. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 01-ВОМР/ 08.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ утвърждава по-горе изброените изисквания относно 

квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, (вкл. помощник –оценители) които 

следва да участват в КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. 

 
Гласуване: кворум – 7 

-ЗА: 7 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 



            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 
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“.  

С 7  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за утвърждаване на  квалификацията и 

професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, 

в т.ч. външните експерти, (вкл. помощник –оценители) които следва да участват в КППП 

по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 

Процедура № BG06RDNP001-19.096. 

 

По т.2. от Дневния ред, а именно- Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти в КППП по Мярка МИГ4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № 

BG06RDNP001-19.096. 

-докладва: М.Маринова 

 

Във връзка с Решение №1 от днешното заседание  и при преглед на външните оценители 

от Списък от Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощи и  Списъка с избрани оценители в 

Конкурс на МИГ, УС разисква следните подходящи за включване в КППП предложения за 

оценители, помощник-оценители и резервни оценители: 

 

- Даниела Салкина: дългогодишен  оценител, в  Списък от Централизиран конкурс за 

избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощи и  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, 

включително и с изключителен опит в оценката на проекти в МИГ; 

- Мария Гиева: оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, с 

добър опит в оценката на проекти в МИГ и подходящо образование. 

- Галина Даскалова: дългогодишен  оценител, в  Списък от Централизиран конкурс 

за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощи и  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, 

включително и с изключителен опит в оценяването на сходни проекти в МИГ; 

- Пламен Чингаров: дългогодишен  оценител, в  Списък от Централизиран конкурс за 

избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощи и  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, 

включително и с изключителен опит в оценяването на сходни проекти в МИГ; 

- Красимира  Кубинска: оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на 

МИГ, с добър опит в оценката на сходни  проекти в МИГ; 

- Васка Каптебилова: оценител от  Списъка с избрани оценители в Конкурс на МИГ, 

с добър опит в оценката на проекти в МИГ и подходящо образование. 

 

С изброените лица-външни оценители са проведени  принципни разговори относно 

тяхната възможност да участват в КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. съобразно ангажиментите, които могат да поемат. Оценителите принципно са 

потвърдили съгласие за участие в КППП. 
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Относно предложенията за председател и секретар на КППП се обсъждат следните 

възможности: 

 

-за Председател се предлага Мария Петкова, експерт по прилагане на СВОР в екипа на 

МИГ, с опит, отговарящ на изискванията за изпълнение на дейностите по администриране 

на КППП; 

-за Секретар се предлага Йорданка Андреева, член на КВО на МИГ, с опит, подходящ за 

изпълнение на дейностите за секретар на КППП; 

 

-за външни оценители: Галина Даскалова и Васка Каптебилова; 

 

-за резервни оценители се предлагат следните външни оценители: - Мария Гиева и 

Красимира Кубинска 

 

Във връзка с гореизложеното, се предлага за одобрение следните членове на КППП по 

Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 

Процедура № BG06RDNP001-19.096. –външни оценители, помощник-оценители, 

председател и секретар: 

 

-Председател: Мария Петкова, експерт в екипа  на МИГ; 

-Секретар: Йорданка Андреева, член на КВО на МИГ 

--------------------------- 

-Галина Даскалова, външен експерт оценител; 

-Васка Каптебилова, външен експерт оценител; 

-Даниела Салкина, помощник-оценител 

------------------------- 

-Мария Гиева, резервен външен оценител; 

-Красимира Кубинска, резервен външен оценител 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02/Протокол 01-ВОМР/ 08.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ утвърждава  председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти в КППП по Мярка МИГ4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № 

BG06RDNP001-19.096. както следва: Председател: Мария Петкова, Секретар: Йорданка 

Андреева; Галина Даскалова, външен експерт оценител; Васка Каптебилова, външен 

експерт оценител; Даниела Салкина, помощник-оценител; Мария Гиева, резервен външен 

оценител;Красимира Кубинска, резервен външен оценител. 
Гласуване: кворум – 7 

-ЗА: 7 гласа 
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-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 7  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе  Решение за утвърждаване на председателя, 

секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти и помощник-

оценителя в КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. 

 

По т.3. от Дневния ред, а именно – Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 

МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура 

№ BG06RDNP001-19.096. 

– членове на Общо събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ. 

-докладва: М.Петкова 

 

В КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096.,  не по-малко от 1/3 от членовете с право 

на глас следва да бъдат членове на колективния върховен орган на МИГ.  

 

В тази връзка, УС на МИГ със свое Решение №3/Протокол 20-ВОМР/ 20.11.2018г. 

определи квалификацията и опита , които следва да притежава съответния оценител-член 

на Общото събрание на МИГ за целите на Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. 

 

Общото събрание на МИГ, с Решение №02/ОС05/28.11.2018г.определи следните 

предложения за външни оценители в КППП по мерки като представители на Общото 

събрание: Ивайло Величков; Петя Ганчева; Марияна Николова; Пламен Качамаков, Светла 

Панева и  Рени Каназирева. 

 

УС на МИГ разгледа опита и квалификацията на изброените по-горе лица, определени от 

Общото събрание за оценители в КППП, проведе разговори с тях относно мотивацията им 

и възможността им за участие в КППП, за да определи кои лица са подходящи. 

 

УС на МИГ направи справка относно възможната свързаност и евентуален конфликт на 

интереси на изброените лица, свързани с Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096., за да установи кои лица могат да бъдат в състава на КППП. 

 

В тази връзка, УС на МИГ се спира на следните предложения за лица, които могат да 

бъдат в състава на КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096: 

 

- Пламен Качамаков като оценител в КППП; 

- Марияна Николова като резервен оценител в КППП 
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Изброените лица отговарят на следните условия: 

-висше образование, мин.степен „Бакалавър“, по възможност хуманитарни или 

икономически науки; 

-професионален опит минимум 3 години в сферата на управлението, бизнеса, туризма или 

селското стопанство: 

(1) участието в дейности и обучения на МИГ е предимство; 

(2) добро познаване на подхода Лидер/ВОМР и на територията на МИГ е предимство; 

(3) реализация / изпълнение/ участие в проекти е предимство; 

-добри компютърни знания; 

 

За изброените лица не са установени обстоятелства, които могат да им попречат д бъдат в 

КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. 

 

С изброените лица- оценители са проведени  разговори относно тяхната възможност да 

участват в КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. съобразно 

ангажиментите, които могат да поемат. Оценителите принципно са потвърдили съгласие за 

участие в КППП. 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 
 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №03/Протокол 01-ВОМР/ 08.01.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ приема че, квалификацията и професионалния опит, на 

които трябва да отговарят  оценителите с право на глас, които са членове на колективния 

върховен орган на МИГ, участващи  в КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. са в съответствие със задачите, които следва да изпълняват като оценители 

съгласно правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които се 

обективират в Заповедта за сформиране на комисия. 

 

Управителният съвет на МИГ определя лицата Пламен Качамаков като оценител и 

Марияна Николова като резервен оценител в КППП по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. 

 

Лицата са законно излъчени от Общо събрание на МИГ. 

 

Гласуване: кворум –7 

-ЗА: 7 гласа 
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-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 7 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение и определи  лицата Пламен Качамаков 

като оценител и Марияна Николова като резервен оценител в КППП по Мярка МИГ4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура № 

BG06RDNP001-19.096. 

 

По т.4. от Дневния ред, а именно – Вземане на Решение за свикване на Годишно Общо 

събрание на СНЦ „МИг-Лясковец-Стражица“. 

-докладва: И. Гецова 

 

Съгласно Устава на МИГ, както и във връзка с годишно приключване и отчитане на МИГ 

за 2018 година, както и поради обективно възникнали други причини е необходимо да се 

свика Годишно събрание на СНЦ „МИГ“Лясковец-Стражица“ . ОБщото събрание трябва 

да приемане  Годишен доклад за 2018г. за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“, приемане на Годишен доклад 

за 2018г. за извършените дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие", одобрение на Годишен отчет на 

МИГ за 2018г., одобрение на Годишен план за дейност на МИГ за 2019г., одобрение на 

Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията на МИГ за 2019г.,на 

Годишен финансов планов на МИГ за 2019г. и др. 

 

Предлагам да бъде свикано  по реда на Устава на МИГ Годишно Общо събрание и на 

основание Чл. 34. (1)., във връзка с Чл. 35. (1).от Устава на МИГ при следния Дневен ред, 

дата и час: 

 

 дата: 30 януари  2019г., сряда 

 начален час: 15.00ч. 

 място: заседателна зала в Зала в бивш Младежки дом ( до офис на МИГ)  

 Дневен ред: 

 

Час: Точка от Дневния ред: Докладва: 

15.00- 

15.15ч. 

1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на 

Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС; 

УС на 

МИГ 

15.15- 

15.30ч. 

2.Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2018г. за 

извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

КС на 

МИГ 

15.30- 

16.00ч. 

3.Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2018г. за 

извършените дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие". 

УС  на 

МИГ 

16.00- 

16.30ч. 

4. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен отчет 

на МИГ за 2018г. 

УС  на 

МИГ 
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16.30ч.- 

16.45 

5. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен план

за дейност на МИГ за 2019г. 

УС  на 

МИГ 

16.45- 

17.00ч. 

6. Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на

Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията 

на МИГ за 2019г. 

УС  на 

МИГ 

17.00- 

17.30ч. 

7.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на следните

процедури за 2019 година: 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ; 

-Процедура и правила за документооборота и съхранението на 

информация на МИГ; 

- Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на стратегията; 

УС  на 

МИГ 

17.30- 

18.00ч. 

8.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Документи по

ЗЗЛД. 

УС  на 

МИГ 

18.00- 

18.15ч. 

9.Обсъждане и вземане на Решение за одобрение на Годишен План за

информационни и консултационни дейности на МИГ за 2019г. 

УС  на 

МИГ 

18.15ч. 10.Други УС  на 

МИГ 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

РЕШЕНИЕ №04/Протокол 01-ВОМР/ 08.01.2019г. 

Управителният съвет на МИГ одобрява свикването на Редовно Общо събрание на МИГ на 

30.01.2019г. при Дневния ред, определен в настоящата точка. Възлага Общото събрание да 

бъде свикано съгласно Устава на МИГ. 

Гласуване: кворум –7 

-ЗА: 7 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

Със 7 гласа „за“ УС на МИГ взе Решение за свикване на Редовно Общо събрание на МИГ 

на 30.01.2019г. 

По т.5. от Дневния ред, а именно –други, няма 

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 
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Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС       

 

Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС                  

 

 




