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Решение - текст

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



Решение - текст

Решение за прехвърляне на средства по ПРСР чрез анекс.

Решение за актуализиране на ИГРП за 2020 и 2021г. 

Решение за актуализиране на ИГРП за 2020г. 



Решение - текст
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Решение - текст

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

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Мярка МИГ6.4.1 
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 прекратяване членството на член на УС на МИГ Денчо Колев Димов ,

представител в УС на МИГ от квотата на местния бизнес във връзка с постъпила Молба от 

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

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

Процедура № BG05M9OP001-1.094-S1,  за  Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на 

територията на общините Лясковец и Стражица“.
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 Процедура № BG05M9OP001-2.095, Мярка МИГ05 

“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в 

социални предприятия“
Утвърждаване на оценители в КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.095, Мярка 

МИГ05

Обсъждане и вземане на решение за упълномощаване на член на УС на МИГ относно 

свикване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура на подбор 

на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.095

Решение за освобождаване на  Еднолично дружество с ограничена отговорност 

„Влади турс“  ЕООД като член на Управителния съвет на СНЦ“МИГ-Лясковец-

Стражица“ във връзка с внесена молба от лицето.

Решение за приемане на промени в Правилника за дейността на Управителния съвет 

на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“.

Решение за свикване на извънредно Общо събрание на СНЦ“МИГ-Лясковец-

Стражица“.

Решение за депозиране на Молба до Агенция по вписванията за 

отписване/коригиране на направено вписване за като нов член на УС на МИГ на 

Еднолично дружество с ограничена отговорност „Влади турс“  ЕООД.

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

предложения по Процедура № BG05M9OP001-1.094-S1,  за  Мярка МИГ02 „Местни 

инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“.

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

предложения по Процедура № BG05M9OP001-1.094-S1,  за  Мярка МИГ02 „Местни 

инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“.

Решение за одобрение на Оценителен доклад на КППП по Мярка МИГ02 „Местни 

инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“.

Решение за одобрение на Оценителен доклад на КППП по Мярка МИГ05 

„Насърчаване развитието на местната социална икономика и нови работни места в 



Решение - текст

Решение за определяне на ръководител на специализираната служба/ лице, 

изпълняващо вътрешния контрол по приложението на ЗМИП и ППЗМИП на СНЦ 

Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма

Решение за одобрение / съгласуване на Насоките за кандидатстване с проектни 

предложения в едно с всички приложения и документи по Процедура за Мярка 

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

Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание за избор на Контролен 

съвет.
Одобрение на нов Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

Мярка  МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините 

Лясковец и Стражица“ 
Решение за повторно одобрение / съгласуване на Насоките за кандидатстване с 

проектни предложения в едно с всички приложения и документи по Процедура за 

Одобрение на промяна в Индикативната годишна работна програма на МИГ за 

2020г.

Решение за повторно одобрение / съгласуване на Насоките за кандидатстване с 

проектни предложения в едно с всички приложения и документи по Процедура за 

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

поради допусната техническа грешка.

Одобрение на промяна в Индикативната годишна работна програма на МИГ за 

2020г.

Решение за 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".

Решение за прехвърляне на средства по ПРСР чрез анекс.

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

за вземане на Решения от компетенциите на КВО.

Решение за допълване на административния екип на МИГ със счетоводител на 

трудов договор.

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 
Решение за одобрение / съгласуване на Насоки за кандидатстване по Мярка МИГ7.5. 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура ” 

Решение за одобрение / съгласуване на актуализирани Насоки за кандидатстване по 

Мярка МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура ” 

Решение за актуализиране на ИГРП за 2020 и 2021г. 

Решение за одобрение / съгласуване на Насоки за кандидатстване по Мярка МИГ 03 

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

Лясковец и Стражица“ 

Решение за актуализиране на ИГРП за 2020г. 



Решение - текст

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

Сдружение „МИГ-Лясковец-Стражица“ за 2021 година.

Утвърждаване на поименен състав на КППП по  Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: 

Процедура BG05M9OP001-1.119,  Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и 

работоспособност на заетите в икономиката на общините  Лясковец и Стражица“
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Протокол Решение № Дата Бележки

01-ВОМР 1 16.01.2020г. НЕ

01-ВОМР 2 16.01.2020г. НЕ

02-ВОМР 1 17.01.2020г. НЕ

02-ВОМР 2 17.01.2020г. НЕ

03-ВОМР

04-ВОМР 1 13.03.2020г. НЕ

04-ВОМР 2 13.03.2020г. НЕ

04-ВОМР 3 13.03.2020г. НЕ

04-ВОМР 4 13.03.2020г. НЕ

05-ВОМР 1 31.03.2020г. НЕ

05-ВОМР 2 31.03.2020г. НЕ

05-ВОМР 3 31.03.2020г. НЕ

05-ВОМР 4 31.03.2020г. НЕ

06-ВОМР 1 14.04.2020г. НЕ

07-ВОМР 1 27.04.2020 г. НЕ

08-ВОМР 1 08.05.2020г. НЕ

09-ВОМР 1 22.05.2020г. НЕ



Протокол Решение № Дата Бележки

10-ВОМР 1 12.06.2020г. НЕ

10-ВОМР 2 12.06.2020г. НЕ

11-ВОМР 1 15.06.2020г. НЕ

11-ВОМР 2 15.06.2020г. НЕ

12-ВОМР 1 07.07.2020г. НЕ

12-ВОМР 2 07.07.2020г. НЕ

12-ВОМР 3 07.07.2020г. НЕ

13-ВОМР 1 19.08.2020г. НЕ

13-ВОМР 2 19.08.2020г. НЕ

14-ВОМР 1 08.09.2020г. НЕ

14-ВОМР 2 08.09.2020г. НЕ

14-ВОМР 3 08.09.2020г. НЕ

14-ВОМР 4 08.09.2020г. НЕ

14-ВОМР 4 08.09.2020г. НЕ

15-ВОМР 1 18.09.2020г. НЕ

16-ВОМР

17-ВОМР 1 27.10.2020г. НЕ

17-ВОМР 2 27.10.2020г. НЕ

18-ВОМР 1 03.11.2020г. НЕ

18-ВОМР 2 03.11.2020г. НЕ



Протокол Решение № Дата Бележки

19-ВОМР 1 23.11.2020г. НЕ

20-ВОМР 1 08.12.2020г. НЕ
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