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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 02-ВОМР/ 18.01.2018г. 

Гр.Лясковец 

 
 

Днес, 18.01.2018г., в офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя  заседание на УС  при 

следния Дневен ред: 

 

1.Утвърждаване на насоки за кандидатстване с проектни предложения по Мярка МИГ03 

„По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините 

Лясковец и Стражица“ от ОПРЧР на Стратегия за ВОМР на МИГ. 

-докладва : М. Петкова 

 

2. Утвърждаване на насоки за кандидатстване с проектни предложения по Мярка МИГ04 

„Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР на Стратегия за ВОМР на 

МИГ. 

-докладва: М. Петкова 

 

3. 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: не 

-Петър Тахрилов: да 

-Денчо Димов: не 

 

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 5 члена. 

 

На заседанието присъстват без право на глас: 

-Мария Маринова, Изп. директор на МИГ; 

-Мария Петкова, Експерт на МИг 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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Заседанието стартира навреме както следва: 

 

 По т.1. от Дневния ред, а именно- Утвърждаване на насоки за кандидатстване с 

проектни предложения по Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на 

заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ от ОПРЧР на 

Стратегия за ВОМР на МИГ 

-докладва : М. Петкова 

 

Екипът на МИГ е разработил и съгласувал  Насоки за кандидатстване по мярката, в това 

число Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, документи за информация, 

документи за попълване, образци и приложения. Документите са съгласувани с УО на 

ОПРЧР и с Министерство на финансите ( относно приложимия режим на Държавни 

помощи).  

 

В срок  от  5 януари  2018г.  до 17.00 ч. на 14 януари 2018 г. МИГ проведе Публичното 

обсъждане на Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в 

икономиката на общините Лясковец и Стражица“   в изпълнение на разпоредбите на чл. 6, 

точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на МИГ, според което  МИГ задължително 

публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане 

в съответствие със сроковете, предвидени в чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. 

 

Публичното обсъждане на Мярка МИГ03 приключи в установения срок без получени 

коментари. Изпратена е Съгласувателна таблица до УО на ОПРЧР.  

 

Мярка МИГ03 е въведена в статус „Чернова“ в ИСУН и очаква потвърждение. 

 

Планиран прием: 01.02.2018г. – 03.04.2018г. 

 

На основание Чл.6, т.1 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-196 

/ 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 г., 

УС на МИГ съгласува/утвърждава насоките за кандидатстване с проектни предложения. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 02-ВОМР/ 18.01.2018г. 

 

Утвърждава/съгласува Насоки за кандидатстване с проектни предложения по Мярка 

МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините 

Лясковец и Стражица“ от ОПРЧР на Стратегия за ВОМР на МИГ . 
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Гласуване: кворум – 5  

-ЗА: 5 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 5 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за утвърждаване/съгласуване на Насоки 

за кандидатстване с проектни предложения по Мярка МИГ03 „По-добро здраве и 

работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ от 

ОПРЧР на Стратегия за ВОМР на МИГ . 

 

Възлага на Председателя на УС на МИГ да утвърди със Заповед Насоките за 

кандидатстване с проектни предложения в едно с всички приложения и документи по 

Процедура BG05M9OP001-1.030 Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на 

заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“. 

 

Във връзка с приетото решение възлага на Изпълнителния директор да предприеме 

следващи стъпки за публикуване на Покана за прием по процедура  BG05M9OP001-1.030 

Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на 

общините Лясковец и Стражица“. 

 

 По т.2. от Дневния ред, а именно- Утвърждаване на насоки за кандидатстване с 

проектни предложения по Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално 

включване” от ОПРЧР на Стратегия за ВОМР на МИГ. 

-докладва: М. Петкова 

 

Екипът на МИГ е разработил и съгласувал  Насоки за кандидатстване по мярката, в това 

число Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, документи за информация, 

документи за попълване, образци и приложения. Документите са съгласувани с УО на 

ОПРЧР и с Министерство на финансите ( относно приложимия режим на Държавни 

помощи).  

 

В срок  от  5 януари  2018г.  до 17.00 ч. на 14 януари 2018 г. МИГ проведе Публичното 

обсъждане на Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”   в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното 

Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ, според което  МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 

на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени в чл. 26, 

ал. 4 от ЗУСЕСИФ. 

 

Публичното обсъждане на Мярка МИГ04 приключи в установения срок без получени 

коментари. Изпратена е Съгласувателна таблица до УО на ОПРЧР.  

 

Мярка МИГ04 е въведена в статус „Чернова“ в ИСУН и очаква потвърждение. 
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Планиран прием: 05.02.2018г. – 10.04.2018г. 

 

На основание Чл.6, т.1 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-196 

/ 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 г., 

УС на МИ съгласува/утвърждава насоките за кандидатстване с проектни предложения. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №02/Протокол 02-ВОМР/ 18.01.2018г. 

 

Утвърждава/съгласува Насоки за кандидатстване с проектни предложения по Мярка 

МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР на Стратегия за 

ВОМР на МИГ . 

 

Гласуване: кворум – 5  

-ЗА: 5 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 5 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за утвърждаване/съгласуване на Насоки 

за кандидатстване с проектни предложения по Мярка МИГ04 „Социални иновации за 

активно социално включване” от ОПРЧР на Стратегия за ВОМР на МИГ . 

 

Възлага на Председателя на УС на МИГ да утвърди със Заповед Насоките за 

кандидатстване с проектни предложения в едно с всички приложения и документи по 

Процедура BG05M9OP001-2.014 Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално 

включване”. 

 

Във връзка с приетото решение възлага на Изпълнителния директор да предприеме 

следващи стъпки за публикуване на Покана за прием по процедура  BG05M9OP001-2.014 

Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”. 

 

 

 По т.3. от Дневния ред, а именно-други – няма 

 

 

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 

 

 

Участници в Управителния съвет: 
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Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС       

Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС            
 

Съгласно Чл.2, ал.2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да 

публикува данни от Списъка на участниците в заседание на УС. 

 

 
 


