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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

СНЦ „МИГ-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ 

 

 

 Протокол № 18-ВОМР/ 01.11.2018г. 

 Дата на провеждане на заседанието: 01 ноември 2018г. 

 Препис на Решение: 

 

Днес, 01.11.2018г., във временния офис на МИГ в гр. Лясковец се състоя  заседание 

на УС  при следния Дневен ред: 

 

 

 Дата: 01  ноември 2018г., четвъртък 

 Час: 16.00ч. 

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

 Дневен ред: 

 

1. Одобрение на 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“ 

-докладва: М. Петкова, Председател на КППП по  процедура за оценка BG06RDNP001-

19.037-S1. 

 

2…………………… 

 

3…………………… 

 

4…………………… 

 

5…………………… 

 

6…………………... 

 

7.Други 

 

В Заседанието участие взеха следните Членове на УС, редовно поканени и уведомени:  

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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-д-р Ивелина Гецова: да 

-Красимира Желязкова: да 

-Антоанета Чукурова: да 

-Мариела Терзиева: да 

-Пламен Пенчев: да 

-Петър Тахрилов: да 

-Денчо Димов: не 

 

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 6  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- Одобрение на 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“. 

-докладва: М. Петкова, Председател на КППП по  процедура за оценка BG06RDNP001-

19.037-S1. 

 

КППП по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.037-S1 за МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  приключи своята 

работя съгласно  Заповед за назначаване на Комисия за подбор на проектни 

предложения  №04/17.09.2018г. на 29 октомври 2018г.  

 

Изготвен е Оценителен доклад, съгласно разпоредбите на Минималните изисквания 

към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 

от ПМС 161/2016г. в срок до 5 работни дни от приключване работата на КППП. 

 

Съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни 

предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. в срок до 5 

работни дни от приключване работата на КППП Управителния съвет на МИГ 

ОДОБРЯВА Оценителния доклад. 

 

Оценителният доклад по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1 за по  

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“  е предоставен на членовете на УС 

предварително с оглед подробно запознаване с неговото съдържание в едно със 
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следните приложения:  

 

1) Протокол от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 

2) Доклад от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 

3) Протокол от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 

4) Доклад от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 

5) Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подреден по 

реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която 

да бъде предоставена за всеки един от тях; 

 

Проект № Кандидат Име на проекта Точки Класиране Одобрена 

сума 

BG06RDNP00

1-19.037-0001 

ОБЩИНА 

СТРАЖИЦА 

Изграждане на 

футболно игрище в 

кв. 63, гр. Стражица 

92 1 145 898,00 

BG06RDNP00

1-19.037-0002 

ОБЩИНА 

СТРАЖИЦА 

Лятна естрада /сцена 

за културни изяви/ с 

прилежаща 

инфраструктура, 

УПИ II, кв.96, с. 

Камен, община 

Стражица 

92 2 84 009,01 

BG06RDNP00

1-19.037-0003 

ОБЩИНА 

СТРАЖИЦА 

Благоустрояване на 

парк в кв. 63, гр. 

Стражица 

89.5 3 149 960,00 

BG06RDNP00

1-19.037-0004 

Община 

Лясковец 

Ремонт на спортни 

площадки в СУ 

„Максим Райкович” 

- град Лясковец 

87 4 149 921,27 

BG06RDNP00

1-19.037-0005 

Община 

Лясковец 

Ремонт и 

благоустрояване на 

площадки за игра на 

открито в детски 

градини в град 

Лясковец 

78.5 5 149 948,91 

 

 

6) Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансирани подредени по реда на тяхното 
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класиране; 

-няма резервни проектни предложения; 

 

7) Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основание за 

тяхното отхвърляне; 

           -няма резервни проектни предложения; 

 

8) Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения.   

-няма оттеглени по време на оценката проектни предложения. 

 

Д-р Ивелина Гецова като Председател на Управителния съвет на МИГ е същевременно 

и Кмет на Община Лясковец. По тази причина д-р Ивелина Гецова си дава „отвод“ от 

настоящото гласуване. (във връзка с несъздаване на условия за евентуален конфликт на 

интереси). 

Г-жа Красимира Желязкова като представител на Община Стражица и служител в ОбА 

-Стражица също си дава „отвод“ от настоящото гласуване. (във връзка с несъздаване 

на условия за евентуален конфликт на интереси). 

 
Няма дискусия по така предоставената информация. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г. 

 

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“ в едно със: 1)Протокол от извършена 

АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 2)Доклад от извършена АСД по 

процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 3)Протокол от извършена ТФО по 

процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 4)Доклад от извършена ТФО по 

процедура за оценка BG06RDNP001-19.037-S1; 5)Списък на предложените за 

финансиране проектни предложения, подреден по реда на тяхното класиране и размера 

на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки един от тях; 

6)Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансирани подредени по реда на тяхното 

класиране; 7)Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основание за тяхното отхвърляне; 8)Списък на оттеглените по време на оценката 

проектни предложения.   

 
Гласуване: кворум – 4  

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
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С 4 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение  за одобрение на  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“ в едно с всички изброени по-горе документи. 

По т.2. от Дневния ред, а именно …………... 

По т.3. от Дневния ред, а именно…………… 

По т.4. от Дневния ред, а именно …………... 

По т.5. от Дневния ред, а именно…………… 

По т.6 от Дневния ред, а именно…………… 

 

По т.7 от Дневния ред, а именно-Други  

-Няма 

 

 

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 

 

Дата/име/подпис на представляващия МИГ: 

  
02.11.2018г. 

 

 

 

 

 

 
 

Подпис, ……….…..П……П 

Заличени данни съгласно ЗЗЛД 

(…………………………) 

Председател на УС на МИГ 

 


