
 
 
ПРОТОКОЛ 
29.12.2020г. 

от Заседение на Управителния Съвет на СНЦ „МИГ Куклен - Асеновград“ 
 

  

Днес 29.12.2020г. от 11:00 часа се проведе заседание на УС на СНЦ „МИГ 

Куклен - Асеновград“   

 

 На заседнието присъстваха членове на Управителния Съвет, както 

следва: 

1. Община Асеновград – представлявана от инж. Петър Петров 

2. Елена Илиева Апостолова  

3. „ЕЛФ 515“ ЕООД    - представлявано от Илица Даскалова 

4. „Лесовал“ ООД     - представлявано от  Тенчо Василева 

 

Съгласно Устава на Сдружението, налице е кворум и Управителния Съвет 

може да заседава и взема решения.  

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Отче на изпълнениете дейности за периода от 01.10.2020 до 28.12.2020  

2. Разглеждане възможности за финансиране дейностите на СНЦ «МИГ Куклен - 

Асеновград» за следваща 2021г. 

3. Одобрение на постъпилите заявления за външни оценители 

4. Предложение за избор на нов адв. (Десислава Табанлиева) за правни услуги и защита 

5. Предложения за сроковете на отваряне процедури  

a. ОПИК «Подобряване на производствения капацитет на МСП» 

b. ПРСР «Мярка М6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“» 

c. ПРСР «Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малки по мащаби инфраструктура“» 

d. ПРСР «Мярка 21 Съхраняване и развитие на местната идентичност и 

валоризиране на местното културно и природно наследство на територията на 

МИГ Куклен – Асеновград» 

e. ПРСР «Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура» 

 



След проведена дускусия бяха взети следните решения, касаещи текущата 

дейност и предстоящите мероприятия на СНЦ „МИГ Куклен - Асеновград“, 

както следва: 

 
РЕШЕНИЯ: 

 

 Бе приет отчетът на изпълнените дейности за периода от 01.10.2020г. до 

28.12.2020г.  

 Бяха утвърдени сроковете за отваряне на следните процедури: 

a/ ОПИК  «Подобряване на производствения капацитет на МСП» 

b/ ПРСР «Мярка М6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“» 

c/ ПРСР «Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“» 

d/ ПРСР «Мярка 21 Съхраняване и развитие на местната идентичност и 

валоризиране на местното културно и природно наследство на територията 

на МИГ Куклен – Асеновград» 

e/ ПРСР «Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура» 

 Бе взето решение за удължаване на срока за набиране на кандидати за 

длъжността ”Изпълнителен директор” до 25.01.2021г., поради липса на 

кандидати до момента. 

 Бе утвърдено назначаването на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР 

на пълен работен ден.   

 Бе приета молбата за освобождаване от досегашния юридически съветник 

/адвокат/ на МИГ-а и бе утвърдено предложението за нов юрист. 

 

29.12.2020 г.                             

 


