„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018Г.

ПРОТОКОЛ
№ 12 / 2021 г.
на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“
Днес, 18.08.2021 г. от 17.30 часа в Офиса на МИГ „Куклен-Асеновград“, гр. Куклен, ул.
„Христо Г. Данов“ № 21, Търговски комплекс, ет. 2 се проведе заседание на Управителния съвет
на МИГ „Куклен - Асеновград“. От състава на членовете на Управителния съвет, на днешното
заседание присъстваха:
1. инж. Петър Ставрев Петров – Общ. Асеновград - председател на УС
2. Димитър Илиев Илиев - СНЦ „Волейболен клуб Тополово”
3. Елена Илиева Апостолова
4. Запрян Борисов Ангелов
5. Тенчо Петков Василев - „ЛЕСОВАЛ“ ООД
6. Веселин Георгиев Маринков - „ЕЛФ 515“ ЕООД
В началото на заседанието беше представена регистрационна форма за присъствие и
удостоверяване на взетите решения на Управителния съвет, която се подписа от всички
присъстващи.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Устава на Сдружението се провери кворума и след като се
установи, че такъв е налице, Председателят на Управителния съвет откри заседанието.
Инж. Петър Петров предложи той да води заседанието на Управителният съвет, а за
протоколчик и преброител да бъде определена г-жа Боряна Таскова – служител в СНЦ МИГ
„Куклен-Асеновград“.
Предложението се гласува, както следва:
Гласували общо: 6
Гласували „За“: 6
Гласували „Против“: 0
Гласували „Въздържал се“: 0
Предложението се приема.
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Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Утвърждаване

на

Обява

за

прием

на

проектни

предложения,

Условия

за

кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура
BG16RFOP002-2.082

МИГ

Куклен-Асеновград

–

„Подобряване

на

производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен –
Асеновград”,

финансирана

по

Оперативна

програма

Иновации

и

конкурентоспособност.
2. Вземане на решение за актуализиране на Насоките за кандидатстване и прилежащи
документи по процедура BG06RDNP001-19.139 на Сдружение „МИГ Куклен Асеновград“ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ за обявяване на
прием с трети краен срок на кандидатстване 30.10.2021 г.
3. Актуализиране на ИГРП за 2021 г.
4. Приемане на ИГРП за 2022 г.
Заседанието взе следните
РЕШЕНИЯ:
По точка 1 от дневния ред:
Председателя на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ даде думата на г-жа Илица ДаскаловаИзпълнителен директор на МИГ „Куклен-Асеновград“ да представи изготвените документи по
процедура BG16RFOP002-2.082 – „Подобряване на производствения капацитет на МСП от
територията на МИГ Куклен – Асеновград”, финансирана по Оперативна програма
Иновации и конкурентоспособност“, а именно: Обява за прием на проектни предложения,
Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях. След представянето
на документите по процедура BG16RFOP002-2.082, се премина към гласуване.
По точка първа от дневния ред се гласува, както следва:
Гласували общо: 6
Гласували „За“: 6
Гласували „Против“: 0
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Гласували „Въздържал се“: 0
РЕШЕНИЯ:
1. УС на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ приема и Утвърждава Обява за прием на
проектни предложения, Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към
тях по Процедура BG16RFOP002-2.082 МИГ Куклен-Асеновград – „Подобряване на
производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград”,
финансирана по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност“.
2. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да обяви прием на проектни
предложения по процедура BG16RFOP002-2.082 МИГ Куклен-Асеновград – „Подобряване на
производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград”
По точка 2 от дневния ред:
Председателят на УС даде думата на г-жа Илица-Даскалова - Изпълнителен директор на
МИГ. Тя обясни на присъстващите, че през 2019 г. планираният трети срок за прием на проектни
предложения за 31.12.2019 г., не се е състоял, тъй като в рамките на този срок не е била
приключила оценката на проектните предложения, подавани тогава по вторият краен срок за
кандидатстване. Предвид това, тя предложи да бъде възобновена обявата и да се актуализира
третият краен срок по процедура BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен Асеновград“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малки по мащаби инфраструктура“, като се обяви нов прием на проектни
предложения до 30.10.2021 г. В тази връзка тя посочи, че е необходимо да бъдат актуализирани
всички документи по процедурата, като се съобразят с измененията в нормативната уредба и
изменения трети краен срок за кандидастване до 30.10.2021 г.
По точка втора от дневния ред се гласува, както следва:
Гласували общо: 6
Гласували „За“: 6
Гласували „Против“: 0
Гласували „Въздържал се“: 0
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РЕШЕНИЕ:
УС на МИГ Куклен-Асеновград възлага на Изпълнителния директор на МИГ „КукленАсеновград“ да предприеме необходимите действия по актуализиране на Насоките за
кандидатстване и прилежащи документи по процедура BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ
Куклен - Асеновград“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ за обявяване на прием с
трети краен срок на кандидатстване до 30.10.2021г.
По точка 3 от дневния ред:
Председателят на УС даде думата на г-жа Илица-Даскалова - Изпълнителен директор на
МИГ. Тя представи актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2021 г. на СНЦ
„МИГ Куклен-Асеновград“.
По точка трета от дневния ред:
Гласували общо: 6
Гласували „За“: 6
Гласували „Против“: 0
Гласували „Въздържал се“: 0
РЕШЕНИЕ:
УС на МИГ Куклен-Асеновград приема актуализацията на ИГРП за 2021 г. и възлага на
Изпълнителния директор да я публикува на официалната интрнет страница на СНЦ „МИГ
Куклен-Асеновград“.
По точка 4 от дневния ред:
Председателят на УС представи проект на Индикативната годишна работна програма на
СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ за 2022 г. След разглеждането й от членовете на УС се премина
към гласуване.
По точка четвърта от дневния ред:
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Гласували общо: 6
Гласували „За“: 6
Гласували „Против“: 0
Гласували „Въздържал се“: 0
РЕШЕНИЕ:
УС на МИГ „Куклен-Асеновград“ приема ИГРП за 2022 г.

Председател на УС:..................п....................
Инж. Петър Петров
Членове на УС: ……………п………………
……………п………………
……………п………………
……………п………………
……………п………………
…………п……..…………

