
Електронен Регистър с Решения на Управителиня съвет на СНЦ "МИГ-Лясковец-Стражица" за 2019 год.
Решение № Протокол № Дата

1 01-ВОМР/ 08.01.2019г.

2 01-ВОМР/ 08.01.2019г.

3 01-ВОМР/ 08.01.2019г.

4 01-ВОМР/ 08.01.2019г.

1 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

2 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

3 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

4 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

5 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

6 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

7 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

8 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

9 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

10 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

11 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

12 02-ВОМР/ 21.01.2019г.

1 03-ВОМР/ 28.01.2019г.

2 03-ВОМР/ 28.01.2019г.

3 03-ВОМР/ 28.01.2019г.

4 03-ВОМР/ 28.01.2019г.

5 03-ВОМР/ 28.01.2019г.

6 03-ВОМР/ 28.01.2019г.

7 03-ВОМР/ 28.01.2019г.

1 04-ВОМР/ 05.02.2019г.



2 04-ВОМР/ 05.02.2019г.

3 04-ВОМР/ 05.02.2019г.

4 04-ВОМР/ 05.02.2019г.

5 04-ВОМР/ 05.02.2019г.

1 05-ВОМР/ 20.02.2019г.

2 05-ВОМР/ 20.02.2019г.

3 05-ВОМР/ 20.02.2019г.

4 05-ВОМР/ 20.02.2019г.

5 05-ВОМР/ 20.02.2019г.

1 06-ВОМР/ 28.02.2019г.

2 06-ВОМР/ 28.02.2019г.

3 06-ВОМР/ 28.02.2019г.

1 07-ВОМР/ 14.03.2019г.

2 07-ВОМР/ 14.03.2019г.

3 07-ВОМР/ 14.03.2019г.

1 08-ВОМР/ 20.03.2019г.

2 08-ВОМР/ 20.03.2019г.

3 08-ВОМР/ 20.03.2019г.

4 08-ВОМР/ 20.03.2019г.

5 08-ВОМР/ 20.03.2019г.

1 09-ВОМР/ 27.03.2019г.

1 10-ВОМР/ 18.04.2019г.

1 11-ВОМР/ 30.04.2019г.



2 11-ВОМР/ 30.04.2019г.

3 11-ВОМР/ 30.04.2019г.

4 11-ВОМР/ 30.04.2019г.

5 11-ВОМР/ 30.04.2019г.

1 12-ВОМР/ 16.05.2019г.

1 13-ВОМР/ 19.06.2019г.

2 13-ВОМР/ 19.06.2019г.

3 13-ВОМР/ 19.06.2019г.

4 13-ВОМР/ 19.06.2019г.

1 14-ВОМР/ 25.07.2019г.

2 14-ВОМР/ 25.07.2019г.

1 15-ВОМР/ 05.08.2019г.

1 16-ВОМР/ 29.08.2019г.

2 16-ВОМР/ 29.08.2019г.

3 16-ВОМР/ 29.08.2019г.

4 16-ВОМР/ 29.08.2019г.

1 17-ВОМР/ 09.09.2019 г.

2 17-ВОМР/ 09.09.2019 г.

3 17-ВОМР/ 09.09.2019 г.

4 17-ВОМР/ 09.09.2019 г.

1 18-ВОМР/ 12.09.2019 г.

1 19-ВОМР/ 25.09.2019г.

2 19-ВОМР/ 25.09.2019г.

3 19-ВОМР/ 25.09.2019г.

1 20-ВОМР/ 21.10.2019г.

1 21-ВОМР/ 09.12.19



1 22-ВОМР/ 23.12.2019г.

1 23-ВОМР/ 06.01.20

2 23-ВОМР/ 06.01.20



Електронен Регистър с Решения на Управителиня съвет на СНЦ "МИГ-Лясковец-Стражица" за 2019 год.
Решение
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.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.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.
Управителният съвет на МИГ одобрява свикването на Редовно Общо събрание на МИГ на 30.01.2019г. при Дневния ред, определен в настоящата точка. 
Решение за приемане на Годишен доклад за 2018г. за извършените дейности по подмярка

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ“Лясковец-Стражица“

в едно с приложения към документа.Управителният съвет на МИГ приема Годишен доклад за 2018г. за извършените дейности по

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

местно развитие" в едно с приложения към документа.Управителният съвет на МИГ приема тримесечна Заявка за плащане за 2018г. за четвърто

тримесечие в едно с приложения към документа.Управителният съвет на МИГ одобрява Годишен план за дейност на МИГ за 2019г. на

МИГ“Лясковец-Стражица“.Управителният съвет на МИГ одобрява Комуникационен план за информиране и публичност

на Стратегията на МИГ за 2019г. на МИГ“Лясковец-Стражица“.
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;

Управителният съвет на МИГ одобрение на Документи по ЗЗЛД на МИГ“Лясковец-

Стражица“.Управителният съвет на МИГ одобрение Годишен План за информационни и консултационни

дейности на МИГ за 2019г.
Управителният съвет на МИГ одобрява промените в Правила за работа на Комисии за подбор

на проектни предложения за всички мерки от ПРСР в СВОМР в едно с приложените 
Управителният съвет на МИГ одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни

предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №

BG06RDNP001-19.095 за Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР в Управителният съвет на МИГ одобрява Годишен финансов план на МИГ“Лясковец-Стражица“

за 2019 година.
Управителният съвет на МИГ одобрява описаните в точката промени в Насоки за кандидатстване по Мярка  МИГ4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”, отпадане на дата в лист за ОАСД, одобрение на обява и вземане на Решение за отваряне на Втори прием с наличен бюджет от Първи прием. Размер на средствата за Втори прием : 209 627,24 лева. 
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 МИГ01 „Проучвания и инвестиции,

свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата.

Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната 
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 МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура № BG06RDNP001-19.037.

Решение за поименно утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти в КППП, които следва да участват в КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007. 

Решение за поименно утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти в КППП, които следва да участват в КППП по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура № BG06RDNP001-19.007. 
Управителният съвет на МИГ определя лицата Йорданка Денева Андреева като оценител и

Йорданка Кирилова Димитрова като резервен оценител в КППП по Процедура

№BG06RDNP001-19.007. Лицата са законно излъчени от Общо събрание на МИГ.Управителният съвет на МИГ определя лицата Рени Иванова Каназирева като оценител и

Йорданка Кирилова Димитрова като резервен оценител в КППП по Процедура

№BG06RDNP001-19.037. Лицата са законно излъчени от Общо събрание на МИГ.Решение Председателя на УС на МИГ да упълномощи Пламен Пенчев да назначи на КППП

по Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на

специфичната местна идентичност и местната култура”, Процедура №BG06RDNP001-19.007 и

КППП по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 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 Процедура№ BG06RDNP001-19.154 - Мярка

МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.



Решение за поименно утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти в КППП, които следва да участват в КППП по Процедура №  BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

Управителният съвет на МИГ определя лицата Рени Иванова Каназирева като оценител и Мариана Милчева Николова като резервен оценител в КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.

Одобрява актуализиране на ИГРП за 2019 година
Решение Председателя на УС на МИГ да упълномощи Красимира Иванова Желязкова за

назначаване на КППП по Процедура №BG06RDNP001-19.154 - Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции

в подкрепа на неземеделски дейности”.Решение за одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.096 за

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

СВОМР в едно с всички приложими документи.Решение за внасяне на искане за издаване на Записни заповеди от Община Лясковец и Община

Стражица за обезпечаване на аванс на МИГ за 2019 год.
Решение за  одобрение на промени в Насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-19.096 за Мярка  МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” , Размер на средствата за Втори прием : 233 050 лева.

Управителният съвет на МИГ актуализиране на ИГРП за 2019г.
Решение за одобрение на изброените промени/параметри на Бюджет на МИГ за 2019г. по

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ от

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. на МИГ „Лясковец-Стражица“.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 МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура Управителният съвет на МИГ утвърждава следните лица за председател, секретар, членовете

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

по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP001-

19.095. : -Председател: Мария Петкова, експерт в екипа на МИГ; Секретар: Йорданка

Андреева, член на КВО на МИГ; Галина Даскалова, външен експерт оценител; Преслав 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 МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”,

Процедура №BG06RDNP001-19.095 са в съответствие със задачите, които следва да

изпълняват като оценители съгласно правилата за работа на оценителната комисия по Управителният съвет на МИГ отменя Решение №03/Протокол 05-ВОМР/ 20.02.2019г. по

Процедура № BG06RDNP001-19.096 за Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг

на селскостопански продукти”
Управителният съвет на МИГ приема промени в ИГРП за 2019г.

Управителният съвет на МИГ взема Решение за свикване на Общо събрание на МИГ при

определените в настоящата точка параметри на дата, час, място и Дневен ред.
Управителният съвет на МИГ одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни

предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

19.007 за Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на Управителният съвет на МИГ одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни

предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

19.037 за Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички

видове малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР в едно с всички приложими документи.Управителният съвет на МИГ одобрява следната промяна в Стратегия за ВОМР на МИГ:За Мярка

МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и

Стражица.“Управителният съвет на МИГ одобрява описаните в настоящата точка промени в ИГРП за 2019г.

–актуализация на дати за прием по Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална

икономика и нови работни места в социални предприятия“, Процедура №BG05M9OP001-2.053.Управителният съвет на МИГ утвърждава/съгласува Насоки за кандидатстване с проектни

предложения по Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови

работни места в социални предприятия“, Процедура №BG05M9OP001-2.053 в едно с Условия за

кандидатстване, Обява, Документи за кандидатстване, Документи за информация и Документи при 
Управителният съвет на МИГ одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154. , от СВОМР
Управителният съвет на МИГ одобрява Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни

предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Мярка

МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура BG06RDNP001-19.095. , от

СВОМР в едно с всички приложими документи.Управителният съвет на МИГ, упълномощава Петър Николаев Тахрилов да свика КППП по

Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в

социални предприятия“, процедура №BG05M9OP001-2.053.



Управителният съвет на МИГ, одобрява актуализирани Правила за работа на КППП по Мярка

МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в

социални предприятия“, процедура №BG05M9OP001-2.053.Управителният съвет на МИГ, 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 по Мярка  МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на 
Управителният съвет на МИГ одобрява актуализирането на ИГРП за 2019г.

Управителният съвет на МИГ, утвърждава поименния състав на КППП по Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“, процедура №BG05M9OP001-2.053
Управителният съвет на МИГ одобрява изброените промени/параметри на Бюджет на МИГ за

2019г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“

от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. на МИГ „Лясковец-Стражица“.ОДОБРЯВА BG05M9OP001-2.053-S1, Процедура: МИГ05 “Насърчаване развитието на местна

социална икономика и нови работни места в социални предприятия“ на МИГ"Лясковец-

Стражица"Управителният съвет на МИГ, одобрява актуализирани Правила за работа на КППП по Мярка

№BG05M9OP001-1.068 за Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на

общините Лясковец и Стражица“.
Управителният съвет на МИГ, утвърждава поименния състав на КППП по №BG05M9OP001-1.068 за Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ 
Управителният съвет на МИГ, упълномощава Петър Николаев Тахрилов да свика КППП по

Мярка процедура №BG05M9OP001-1.068 за Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на

територията на общините Лясковец и Стражица“.
Одобрява Условия за кандидатстване по Процедура № BG05M9OP001-2.079 - МИГ Лясковец – Стражица –Мярка МИГ04„Социални иновации за активно социално включване” от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” 

Одобрява актуализирането на ИГРП на МИГ за 2019г. с включен срок за прием по Процедура № BG05M9OP001-2.079 - МИГ Лясковец – Стражица –Мярка МИГ04„Социални иновации за активно социално включване” от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица” 
Одобрява удължаване срока за оценка на процедура №BG05M9OP001-1.068, Мярка МИГ02 „Местни

инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“  с 15 работни дни, а именно

до 30.08.2019 г.
Одобрява Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ за 2020 г 
Управителният съвет на МИГ, одобрява актуализирани Правила за работа на КППП Мярка

BG05M9OP001-2.079 МИГ "Лясковец-Стражица", мярка МИГ04 „Социални иновации за активно

социално включване”.Управителният съвет на МИГ, утвърждава поименния състав на КППП по Процедура:

BG05M9OP001-2.079 МИГ "Лясковец-Стражица", мярка МИГ04 „Социални иновации за активно

социално включване”.Управителният съвет на МИГ, упълномощава Пламен Пенчев Петров да свика КППП по процедура

BG05M9OP001-2.079 МИГ "Лясковец-Стражица", мярка МИГ04 „Социални иновации за активно

социално включване”.ОДОБРЯВА Оценителен доклад BG05M9OP001-1.068-S1-RR3,Процедура: BG05M9OP001-

1.068 МЯРКА МИГ02 „МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНИТЕ ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА“След класиране на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.068 МЯРКА

МИГ02 „МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ

ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА“ е установено, че проектните предложения на община Лясковец и

„Георги Радев -70“ ЕООД, са получили под минималния брой точки – 60 т., а именно

проектното предложение на Община Лясковец е класирано с 58.5 т., а проектното Управителният съвет на МИГ, упълномощава Пламен Пенчев Петров да подписва всички

документи от оценка по процедура №BG05M9OP001-1.068 Мярка 02 „Местни инициативи за

заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“.Управителният съвет на МИГ свиква редовно Общо събрание при параметрите за дата, час,

място и Дневен ред, определени в настоящата точка.ОДОБРЯВА Оценителен доклад BG05M9OP001-1.068-S1-RR3,Процедура: BG05M9OP001-

1.068 МЯРКА МИГ02 „МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНИТЕ ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА“ОДОБРЯВА бюджет на МИГ“Лясковец-Стражица“ за 2020г. по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" в едно с Приложение № 3 към

чл. 12, ал. 1 от Наредба №1 в размер на 290825,50 леваОДОБРЯВА номинацията на Мария Маринова, изп.директор на МИГ“Лясковец-Стражица“ за участие

в ТРГ по ПРСР, ОПРЧР и ОПИК.
ОДОБРЯВА промените в ИГРП за 2020г. съгласно приложение.
ОДОБРЯВА Оценителен доклад от проведена процедура по оценка № BG05M9OP001-2.079 за

Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” „Социални иновации за

активно социално включване”ОДОБРЯВА преразглеждане на процедура за подбор на проектни предложения по МИГ6.4.1

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154-S1 с етапи на

оценка ОАСД, ТФО и изготвяне на оценителен доклад.



ОДОБРЯВА документите за прием по Процедура № BG05M9OP001-1.094 - МИГ Лясковец –

Стражица, Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и

Стражица“ (Условия за кандидатстване, Документи за информация
ОДОБРЯВА свикване на Годишно Общо събрание на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ , което да се проведе на 27.01.2020г. при Дневен ред, описан в настоящата точка на протокола

ОДОБРЯВА промени в ИГРП за 2020 година на СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“. 



Електронен Регистър с Решения на Управителиня съвет на СНЦ "МИГ-Лясковец-Стражица" за 2019 год.
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Документи за попълване, Документи към

Договор, Обява)


