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ПРОТОКОЛ № 12/23.06.2020 г.
от
проведено заседание на Управителен съвет на
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”
Днес, 23.06.2020 г. /вторник/ 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 г-жа 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
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публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по мярка 7.6 „Проучвания
и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на
МИГ Бяла Слатина;
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 и водещият заседанието предложи да се
пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред.
По т. 1 от дневния ред
Г-н Иво Цветков, Председател на УС на МИГ Бяла Слатина, представи пред
останалите членове пакета документи за кандидатстване по процедура за подбор на
проектни предложения № BG06RDNP001-19.221 МИГ Бяла Слатина 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“, съдържащ:
- Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от
стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
- Условия за кандидатстване;
- Документи за информация към Условия за кандидатстване;
- Документи за попълване към Условия за кандидатстване;
- Условия за изпълнение;
- Документи към Условия за изпълнение.
Г-н Цветков информира, че проектът на документите за кандидатстване е
публикуван на Интернет страницата на МИГ Бяла Слатина на адрес www.mig-bsl.com с
цел предоставяне на възможност на широката общественост да се запознае с материята
и да даде конструктивни предложения за промяна/допълване/заличаване на текстовете.
Коментари и въпроси по пакета документи от страна на широката общественост не
постъпиха в обявения срок за провеждане на общественото обсъждане (15.06.2020 г. –
22.06.2020 г.).
След обстоен преглед на документацията и обсъждане на важните моменти,
залегнали в текстовете, на основание чл.52, ал.1 и чл.53, ал.1 от Устава на сдружението
и чл. 32 от ЗЮЛНЦ и след гласуване,
ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/, УС
взе следното:
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РЕШЕНИЕ:
Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”
утвърждава окончателния вариант на пакета документи за кандидатстване по
процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.221 МИГ Бяла
Слатина 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на селата“, съдържащ:
- Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата“ от стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
- Условия за кандидатстване;
- Документи за информация към Условия за кандидатстване;
- Документи за попълване към Условия за кандидатстване;
- Условия за изпълнение;
- Документи към Условия за изпълнение.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: /П; П/
Иво Цветков
ПРОТОКОЛЧИК: /П/
Милена Петрова
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