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ВОДЕНО ОТ ОБ ЩНОСТИ ТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

СНЦ „ МЕСТН А ИНИЦ ИА ТИВНА ГРУПА КАРЛ УКО ВСКИ КАРСТ –  ЧЕРВЕН Б РЯГ –  ИСКЪР“  

 

 

  

ПРОТОКОЛ   

ОТ 

ПРОВЕДЕНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ –  

ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР”  

 

 

Днес, 16.03.2020 г., в 15,00 часа, в гр. Червен бряг, в офиса на МИГ, находящ се на 

ул.“Търговска“ № 1, на основание чл.36, ал. 4 от Устава на Сдружение „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР”, се проведе 

неприсъствено заседание на Управителния съвет (УС) на Сдружението.   

 

Членове на Управителния съвет: 

1. Емилия Тончева  

2. Тихомир Георгиев 

3. Цецка Илиева 

4. Николай  Гърков 

5. Маноил  Методиев  

6. Емилия Тилова 

 

Взеха решения неприсъствено по следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Удължаване първи краен срок за кандидатстване по процедура чрез подбор на 

проекти № BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – 

ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана 

по ПРСР 2014 – 2020 г .; 

2. Разни 
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На всички членове на Управителния съвет на Сдружението са предварително уведомени за 

начина на провеждане на заседанието и дневния ред и са изразили съгласие относно 

неприсъствено вземане на решения по обявения дневен ред. 

Всички членове на УС са получили материалите за неприсъственото заседание и вземане на 

решения от Управителния съвет на Сдружението.   

 

По т. 1 от Дневния ред: 

Удължаване първи краен срок за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти № 

BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 

3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по ПРСР 2014 – 

2020 г . 

 

Във връзка получени по електронна поща запитвания/молби от бенефициенти, свързани с 

извънредното положение, в което се намира Република България и Заповед РД – 01-

124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването усложняващата се епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на  COVlD — 19 на територията на страната, 

обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 

Република България и поради невъзможността за своевременно издаване на удостоверения, 

документи и разрешения от държавни и общински администрации, временно прекратяване 

дейността на проектантски бюра, което неминуемо поставя кандидат бенефициентите в 

неравностойни условия спрямо други кандидат бенефициенти, Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, на основание чл. 46-а, ал.6, т.3 

от Наредба 22/2015 г. и чл. 35, т. 12 от Устава на Сдружението прие единодушно следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Управителния съвет на СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – 

ИСКЪР“ удължава на срока за кандидатстване по първи прием по процедура чрез 

подбор на проекти № BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – 

ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“, финансирана по ПРСР 2014 – 2020 г ., обявен до 25.03.2020 г., 17:00 часа с 1 

(един) месец. 

2. Крайният срок за подаване на проектни предложения по ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура 

чрез подбор на проекти № BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – 

ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“, финансирана по ПРСР 2014 – 2020 г. се променя на 24.04.2020 г. 

3. Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за 

изпълнение, образци на документи за попълване и документи за информация на 

кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението: 

http://mig-kk.eu/ 
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По т. 2 от Дневния ред: 

 

Няма разисквания. 

 

Посочените решения са взети неприсъствено, със съгласието и без възражения от страна на 

членовете на Управителния съвет на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, 

които удостоверяват горенаписаното със саморъчно положен подпис. 

 

 

 

          Протоколирал: ……………………            Председател на УС: ……………………… 

 

                                    /Йоана Нецова/                     /Емилия Тончева/ 

 

 

 

Списък на членовете на УС, участвали в неприсъствено заседание на УС на 16.03.2020 г.  

 

Членове на УС Подпис: 

Емилия Тончева   

Тихомир Георгиев  

Цецка Илиева  

Николай Гърков  

Маноил Методиев  

Емилия Тилова  

ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО 

ПО ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

 

 

 

ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО 

ПО ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО 

ПО ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

 

 

 

ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО 

ПО ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

 

 

ЗАЛИЧЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВО 

ПО ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 
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