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ПРОТОКОЛ № 07/15.04.2020 г.
от
проведено заседание на Управителен съвет на
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”
Днес, 15.04.2020 г. /сряда/ от 14:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр.
Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание чл. 32 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и чл. 49, ал. 2 и 3 от Устава на Сдружение
„Местна инициативна група Бяла Слатина“ се проведе заседание на Управителния
съвет (УС) на сдружението.
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Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на
Управителния съвет, а за протоколчик г-н Цветков предложи Милена Петрова.
Други предложения не постъпиха и Председателят постави предложението на
гласуване. След проведеното гласуване резултатите са следните:
ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/.
Предложението беше прието единодушно. Заседанието бе свикано по
инициатива от председателя на УС и се проведе при следния
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
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Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за
ВОМР на МИГ Бяла Слатина за 2020 г.;
2. Организационни въпроси.
Други предложения по дневния ред не постъпиха и Председателят постави
предложението на гласуване. След проведеното гласуване резултатите са следните:
ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/.
Предложението беше прието единодушно.
По т. 1 от дневния ред
Г-н Иво Цветков информира членовете на УС, че е необходимо актуализиране
на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на Сдружение
„МИГ Бяла Слатина“, касаещо по-конкретно приема на проекти по мярка 6.4
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ поради установена невъзможност
за незабавно определяне на остатъчния ресурс след провеждането на първия прием на
проектни предложения по мярката. Поради тази причина се налага изменение на
индикативната дата за обявяване на втория прием на проекти по процедура
BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности”. Приемът на проектни предложения по мярката ще се извършва по следния
график:
Първи прием: предвиден за откриване през втората седмица на месец май 2020 г. и
планиран край – последната седмица на месец юни 2020 г.
Втори прием: предвиден за откриване през втората седмица на месец август 2020 г. и
планиран край – втората седмица на месец септември 2020 г.
След проведеното гласуване:
ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/, УС
взе следното
РЕШЕНИЕ:
По т.1
Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”
утвърждава актуализирания график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на
МИГ Бяла Слатина за 2020 г.
След като дневния ред беше изчерпан и други предложения за гласуване не
постъпиха, събранието на УС беше закрито от г-н Иво Цветков.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: /П; П/
Иво Цветков
ПРОТОКОЛЧИК: /П/
Милена Петрова
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