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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№ 13-ВОМР/ 20.07.2018г. 

Гр.Лясковец 
 

Днес, 20.07.2018г., във временния офис на МИГ в гр. Лясковец се състоя  заседание на 

УС  при следния Дневен ред: 

 

 Дата: 20  юли 2018г., петък 

 Час: 16.00ч. 

 Място: временен офис на МИГ в град Лясковец, Читалище „Напредък“ 

 Дневен ред: 

 

1. Одобрение на Оценителен доклад в едно с всички приложения на 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 специфичната местна идентичност и 

местната култура” 

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

19.007 - S1. 

 

2.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: да 

-Петър Тахрилов: да 

-Денчо Димов: не 

 

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 6  члена. 

 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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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 в едно с 

всички приложения на 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 специфичната местна идентичност и местната култура” 

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

19.007 - S1. 

 

КППП 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 специфичната местна идентичност и местната 

култура” приключи своята работя съгласно  Заповед за назначаване на Комисия за подбор 

на проектни предложения  №03/05.06.2018г. на 16 юли 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 №BG06RDNP001-19.007 - S1 за 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 

специфичната местна идентичност и местната култура” е предоставен на членовете на УС 

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

приложения:  

1) Протокол от извършена АСД по процедура за оценка №BG06RDNP001-19.007 - S1; 

2) Протокол от извършена ТФО по процедура за оценка №BG06RDNP001-19.007 - S1; 

3) Оценителен доклад по процедура за оценка №BG06RDNP001-19.007 - S1; 

4) 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; 

-предложени за финансиране са следните  проектни предложения: 
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ПП рег. номер 

 

Наименование 

 

Кандидат 

 

БФП  (лв.) 

 

Крайна 

оценка 

     

BG06RDNP001

-19.007-0005 

В търсене на изгубените 

гозби - проучване на 

традиционната храна и 

обработка на хранителните 

продукти и суровини, и 

популяризирането им като 

част от културното 

нематериално наследство на 

района на МИГ Лясковец - 

Стражица. 

СДРУЖЕНИЕ 

"МЛАДЕЖИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА 

ЛЯСКОВЕЦ"  

(Булстат: 175928836) 19 900.00 95,00 т. 

BG06RDNP001

-19.007-0006 

Съхраняване и запазване на 

традиционните местните 

обичаи Илинденска седянка 

и Българска сватба - "Снощи 

си ойдох на седенка и Сватба 

е голема, сватба е - 

балканска" 

Сдружение "БЪДЕЩЕ 

ЗА СТРАЖИЦА" 

(ЕИК: 177022665) 19 318.00 87,00 т. 

BG06RDNP001

-19.007-0004 

„Работилница за 

традиционен местен бит и 

култура” 

НЧ "НАПРЕДЪК - 

1870" 

 (Булстат: 104075371) 19 912.12 86,00 т. 

BG06RDNP001 

-19.007-0002 

Фолклорното богатство на 

родния край 

НЧ "РАЗВИТИЕ 

- 1895" 

гр. Стражица  

(Булстат: 104065936) 19 984.80 85,5 т. 

BG06RDNP001

-19.007-0010 

„Пътят на традициите – нови 

измерения в съхраняването и 

популяризирането на 

културно-историческото 

наследство на град 

Лясковец” 

Община 

Лясковец 

(Булстат: 000133844) 20 000.00 85,5 т. 

BG06RDNP001

-19.007-0003 

Нашето читалище - мост 

между минало, настояще и 

бъдеще. 

НЧ "ПРАВДА - 2010 

с.ГОРСКИ 

СЕНОВЕЦ" (Булстат: 

176229814) 19 995.00 83,5 т. 

BG06RDNP001

-19.007-0001 

Проучване, съхраняване и 

социализация на местното 

културно-историческо 

наследство в община 

Стражица 

ОБЩИНА 

СТРАЖИЦА 

 (Булстат: 000133972) 19 991.00 81,5т. 

BG06RDNP001 Силата на народното СНЦ "Училищно 10 469.85 81,00 т. 
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-19.007-0009 творчество чрез реализиране 

на народните обичаи и 

традиции 

настоятелство - 

Децата на Лясковец 

при ЦДГ Славейче" - 

гр.Лясковец (Булстат: 

176274250) 

BG06RDNP001

-19.007-0008 

"Миналото на Лясковец през 

детските очи" 

 

Сдружение 

"УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО 

ПРИ ДЕТСКА 

ГРАДИНА 

"РАДОСТ"-ГР. 

ЛЯСКОВЕЦ" 

(Булстат: 176351864) 18 176.29 80,5 т. 

BG06RDNP001

-19.007-0007 

Закупуване на оборудване за 

ежегодно провеждане на 

Национален събор на 

овцевъдите в България 

СДРУЖЕНИЕ 

"НАЦИОНАЛЕН 

СЪБОР НА 

ОВЦЕВЪДИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ" 

(Булстат: 104545636) 19 948.68 73,5 т. 

     

 

 

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

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

класиране; 

-няма резервни проектни предложения; 

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

тяхното отхвърляне; 

-няма отхвърлени проектни предложения 

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

-няма оттеглени по време на оценката проектни предложения. 

 

Няма дискусия по така предоставената информация. 

 

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). 
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Гласуването продължава с 4 члена на Управителния съвет на МИГ. 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ №01/Протокол 13-ВОМР/ 20.07.2018г. 

 

ОДОБРЯВА Оценителен доклад от проведена процедура по оценка № BG06RDNP001-

19.007 - S1 за 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 специфичната местна идентичност и местната 

култура” 

 

Гласуване: кворум – 4  

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

С 4 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за ОДОБРЕНИЕ на Оценителен доклад от 

проведена процедура по оценка № BG06RDNP001-19.007 - S1 за 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 

специфичната местна идентичност и местната култура” 

 

Възлага на МИГ да публикува в ИСУН 2020 всички документи по направената оценителна 

сесия. 

 

 

По т.2. от Дневния ред, а именно-Други  

-Няма 

 

 

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС. 

 

Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС (  заличени данни съгласно ЗЗЛД………..) 

 

Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС         (  заличени данни съгласно 

ЗЗЛД………..) 

 


