
Регистър на взети Решения от Управителен съвет  за 2021година                     СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица"

Решение - текст

Вземане на решение за провеждане на Общо събрание.



Решение - текст

Актуализиране на ИГРП на МИГ за 2020 година

Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка  МИГ01 

Решение за свикване на Общо събрание на МИГ-Лясковец-Стражица“.



Решение - текст



Регистър на взети Решения от Управителен съвет  за 2021година                     СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица"

Решение - текст

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

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“; Годишен доклад за 2019г. за извършените

дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от

общностите местно развитие".; Годишен отчет на МИГ за 2019г.;Годишен план за дейност на

МИГ за 2020г.;Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията на МИГ за

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

Решение за удължаване на срок за работа на Комисия за подбор на проектни предложения по

Процедура BG05M9OP001-1.119

Вземане на решение за провеждане на Общо събрание.

Решение за удължаване на крайният срок за изпълнение на договори по процедурата

BG05M9OP001-1.068 Мярка МИГ02 
Решение относно вида квалификация на оценителите –членове на Общо събрание на МИГ,

които да се включат в КППП по Мярка МИГ7.5
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 

Мярка МИГ7.5
Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ”

Решение за упълномощаване на член на УС на МИГ“Лясковец – Стражица“, относно 

свикване на Комисия за подбор на проектни предложения.

Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ”
Решение за одобрение на Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна 

финансова помощ: Номер: BG05M9OP001-1.119-S1, Процедура: МИГ Лясковец – 

Стражица Мярка МИГ 03
Решение за одобрение на Оценителен доклад от работата на КППП по процедура на 

подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ Мярка МИГ7.5

Вземане на решение за одобрение отново на Оценителен доклад от работата на 

КППП Номер: BG05M9OP001-1.119-S1, Процедура: МИГ Лясковец – Стражица Мярка 

Утвърждаване на Изменени Условия за кандидатстване (съгласно чл. 26, ал. 7 от 

ЗУСЕСИФ) по процедура BG05M9OP001-1.068 МИГ 02 

Решение за одобрение / съгласуване на Насоките за кандидатстване с проектни 

предложения в едно с всички приложения и документи по Мярка  МИГ01

Решение за приемане на промени в Индикативна годишна работна програма за 

приеми на МИГ за 2021 година във връзка с предстоящи приеми.

 Вземане на Решение за депозиране на Искане за записни заповеди от Община 

Лясковец и Община Стражица“ във връзка с авансово плащане към бюджета на МИГ 

Приемане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 



Решение - текст
Решение за обявяване на Обществено обсъждане на проект за промени в  Стратегия 

за ВОМР на МИГ-Лясковец-Стражица“ във връзка с възможност за  увеличаване на 

бюджета на СВОМР с до 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 

година
Решение за одобрение на кандидати за участие в обучителни практики по Програма 

„Социални иноватори“.

Решение за свикване на Общо събрание на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ във 

връзка с обсъждане и приемане на промени в СВОМР и избор на УС и КС на МИГ.

Решение за допълване на минимален брой точки в Условия за кандидатстване по  

Мярка  МИГ01 

Решение за одобрение / съгласуване направени промени/ актуализиране  на 

Насоките за кандидатстване с проектни предложения в едно с всички приложения и 

документи по Мярка  МИГ01 

Решение за коригиране на Решение относно допълване на минимален брой точки в 

Условия за кандидатстване по  Мярка  МИГ01

Прегласуване на Решение за одобрение / съгласуване направени промени/ 

актуализиране  на Насоките за кандидатстване с проектни предложения по Мярка  

Актуализиране на ИГРП на МИГ за 2020 година

МИГ ИЗБИРА за Председател на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ д-р Ивелина 

Харалампиева Гецова.

МИГ ИЗБИРА за Заместник -  Председател на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ 

Красимира Иванова Желязкова

Решение за изключване на ЮЛ ЕТ“ РУСЕВ И. В. - ИВАН РУСЕВ“ във връзка с 

постъпила Молба от ЮЛ за прекратяване на членство в СНЦ“МИГ-Лясковец-

Решение за приемане на ЮЛ ЕТ“Автобора-Пламен Паунов-с.Камен“ във връзка с 

постъпила Молба от ЮЛ за приемане и членство в СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“.

Решение за одобрение на Оценителен доклад в едно с всички приложими документи 

от работата на КППП, Процедура BG05M9OP001-1.119,  Мярка МИГ 03 

Решение за освобождаване на член УС на Сдружението  -ЮЛ „Лестурист“ ООД чрез 

представителя си Иван Кундевски 

Вземане на Решение за свикване на Общо събрание във връзка с необходимост от 

промени в състава на Управителния съвет на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“.

Решение за одобрение / съгласуване на Насоките за кандидатстване с проектни 

предложения в едно с всички приложения и документи по Мярка МИГ4.1

Решение за  индикативна дата за прием по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.541.

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  МИГ01 

Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка  МИГ01 

Приемане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016

Решение за обявяване на Обществено обсъждане на проект за промени в  Стратегия 

за ВОМР на МИГ-Лясковец-Стражица“ .

Решение за свикване на Общо събрание на МИГ-Лясковец-Стражица“.



Решение - текст

Решение за отпускане на револвиващ кредит за оборотни средства към Общинска 

банка-клон Велико Търново в размер до 40 000 лева

Вземане на решение, за удължаване крайният срок за оценка на проектните 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.520 - МИГ "Лясковец-Стражица". 

Решение за промяна в бюджет по  Проект «Умни територии -всички под един покрив: 

иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!»

Решение за актуализиране на График за изпълнение на по  Проект «Умни територии -

всички под един покрив

Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Мярка МИГ01 

Решение 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 МИГ4.1 

Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в 

т.ч. външните експерти (вкл. помощник –оценители)в КППП по Мярка МИГ4.1

Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-19.541.

Вземане на Решение за одобрение на ИСКАНЕ за кредит/банкова гаранция на 

Сдружение „МИГ-Лясковец-Стражица“ за 2022 година.
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Протокол Решение № Дата Бележки

01-ВОМР 1 13.01.2020г. НЕ

02-ВОМР 1 20.01.2021 г. НЕ

02-ВОМР 2 20.01.2021 г. НЕ

03-ВОМР 1 01.02.2021г. НЕ

03-ВОМР 2 01.02.2021г. НЕ

04-ВОМР 1 05.02.2021г. НЕ

04-ВОМР 2 05.02.2021г. НЕ

04-ВОМР 3 05.02.2021г. НЕ

04-ВОМР 4 05.02.2021г. НЕ

04-ВОМР 5 05.02.2021г. НЕ

06-ВОМР 1 24.03.2021 г. НЕ

06-ВОМР 2 24.03.2021 г. НЕ

06-ВОМР 3 24.03.2021 г. НЕ

07-ВОМР 1 13.04.2021 г. НЕ

07-ВОМР 2 13.04.2021 г. НЕ

07-ВОМР 3 13.04.2021 г. НЕ

08-ВОМР 1 22.04.2021г. НЕ



Протокол Решение № Дата Бележки

08-ВОМР 2 22.04.2021г. НЕ

09-ВОМР 1 27.04.2021г. НЕ

10-ВОМР 1 29.04.2021г. НЕ

11-ВОМР 1 25.05.2021г. НЕ

11-ВОМР 2 25.05.2021г. НЕ

12-ВОМР 1 02.06.2021г. НЕ

12-ВОМР 2 02.06.2021г. НЕ

12-ВОМР 3 02.06.2021г. НЕ

13-ВОМР 1 26.06.2021г. НЕ

13-ВОМР 2 26.06.2021г. НЕ

14-ВОМР 1 29.06.2021г. НЕ

14-ВОМР 2 29.06.2021г. НЕ

14-ВОМР 3 29.06.2021г. НЕ

14-ВОМР 4 29.06.2021г. НЕ

14-ВОМР 5 29.06.2021г. НЕ

15-ВОМР 1 10.08.2021 г. НЕ

15-ВОМР 2 10.08.2021 г. НЕ

15-ВОМР 3 10.08.2021 г. НЕ

15-ВОМР 4 10.08.2021 г. НЕ

16-ВОМР 1 25.08.2021 г. НЕ

16-ВОМР 2 25.08.2021 г. НЕ

16-ВОМР 3 25.08.2021 г. НЕ



Протокол Решение № Дата Бележки

17-ВОМР 1 21.09.2021 г. НЕ

17-ВОМР 2 21.09.2021 г. НЕ

18-ВОМР 1 06.10.2021 г. НЕ

18-ВОМР 2 06.10.2021 г. НЕ

19-ВОМР 1 28.10.2021 г. НЕ

20-ВОМР 1 15.11.2021г. НЕ

20-ВОМР 2 15.11.2021г. НЕ

20-ВОМР 3 15.11.2021г. НЕ

20-ВОМР 4 15.11.2021г. НЕ


