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"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД" 
гр. Любимец, ул. "Цар Освободител" № 11, e-mail: mig.lyubimets@mail.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 40  

от 

проведено заседание на Управителен съвет на сдружение  

"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"  
 

 

      Днес 16.12.2020г., от 10,30 часа в офиса на сдружението в град Любимец, на ул. “Цар 

Освободител” №11, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на сдружение "Местна 

инициативна група – Любимец – Ивайловград".   

      На основание чл.32, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 17, 

ал.2 от Устава на МИГ, заседанието се свика от Председателя на УС. На заседанието присъстват 

следните членове на УС – Илия Илиев, Виолета Недялкова и Иван Алипиев.  

 

      Заседанието се проведе при дневен ред, предложен от Председателя на УС, от една точка:  

1. Одобрение на Индикативна годишна работна програма за приеми на проектни предложения 

по мерките от стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” за 

2021 година.  

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

      Председателят на УС, представи на присъстващите членове проект на индикативна годишна 

работна програма (ИГРП) за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за 2021 

година, изготвен от административния екип на МИГ и отбеляза следното:  

       Задължение на МИГ е съгласно чл.62, т.3 от Наредба №22 от 14.12.2015г., да одобри и 

публикува на електронната си страница ИГРП, за следващата календарна година. Във връзка с 

наличието на неусвоени средства по мерки от СВОМР се предвижда през 2021 година, МИГ да 

осъществи приеми на проектни предложения по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 

7.2.) и по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.). По Мярка 4 е наличен остатък на 

неусвоен финансов ресурс в размер на 58 528,56 лева, формиран в резултат на одобрението за 

финансиране от ДФ „Земеделие”, на проектни предложения по мярката.  По Мярка 5 е наличен 

целия финансов ресурс от 293 374,50 лева. По останалите три мерки прием на проекттни 

предложения може да бъде осъществен, в случай, че се освободи финансов ресурс след етапа на 

оценка и одобрение на проектните предложения от ДФ „Земеделие”, който предстои.   

       Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград” обсъди предложеният проект на 

ИГРП за 2021г., и единодушно взе: 

 

РЕШЕНИЕ №67 

 

      На основание: чл.15, ал.2, т.3 от Устава на МИГ, във връзка с чл.62, т.3 от Наредба № 22 от 

14.12.2015г., 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 

ПРСР за периода 2014-2020 година, Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград”,  

 

Р Е Ш И: 

      Одобрява Индикативна годишна работна програма за приеми на проектни предложения по 

мерките от стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” за 

2021 година.  
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      Гласували –3-ма, от които:”ЗА” - 3-ма, „Против”/”Въздържал се” – няма.  

 

      Поради изчерпване на дневния ред, председателя на УС закри заседанието в 11,10 часа. 

 

 

 

Присъствали на заседанието членове на УС: 

 

Председател на УС:................................                                   Зам. Председател:.....................................                                                         

                                      (Илия Илиев)                                                                     (Виолета Недялкова)                                      

                                                                                                                                      

                                                                    

Член  на УС:............................................. 

                                    (Иван Алипиев) 

 

 

 


