
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУ1ПИНА-РОЛОПИ”
До членовете на УС на

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

Относно: Покана за провеждане на заседание на УС

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 38, ал. 1 от Устава на Сдружение „Местна инициативна група 

Перущица-Родопи” свиквам неприсъствено заседание на УС на 25.03.2020 г. /сряда/ от 10:00 

часа като връзката ще се осъществи по телефон между всички членове на УС, със следния 
дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

1 .Вземане на Решение относно удължаване на срока за подаване на проектни 
предложения към стратегия за ВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два 
крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 
предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
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С УВАЖЕНИЕ,
Румяна Самоковарева ~ 2
Председател па УС на
Сдрулсение „ МИГ Перущица-Родопи ”
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ПРОТОКОЛ № 2 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна 

група Перущица-Родопи” 
 

 
 
Днес, 25.03.2020 г., в 10:00 часа, се проведе неприсъствено заседание на Управителния 

съвет на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи”. 
  

За заседанието са редовно уведомени 7 от членовете на Управителния съвет, а именно: 
1. Румяна Иванова Самоковарева – представляващ община Родопи - публичен сектор; 
2. Мария Асенова Витанова-Вълканова- представляващ община Перущица - публичен 

сектор; 
3. Емилия Стойкова Янкулова – представляващ „Янкулова 92“ ЕООД - стопански сектор; 
4. Петър Йорданов Андонов – земеделски производител - стопански сектор; 
5. Христо Георгиев Джалъзов - нестопански сектор; 
6. Гергана Петрова Христова- представляващ НЧ „Наука-1919 г. с.Крумово” – нестопански 

сектор; 
7. Магдалена Василева Димитрова, представляващ НЧ „Просвета – 1929”, с. Белащица – 

нестопански сектор. 
 

Заседанието е неприсъствено като се осъществява телефонна връзка със 7 от редовно 
поканените и уведомени за дневния ред членове на Сдружението. 

Съгласно чл.38, ал.3 от Устава на сдружението присъстващо е и лице, с което има двустранна 
телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща 
участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в 
протокола от председателстващия заседанието. 

На заседанието бе поканена г-жа Стефка Кръстева – експерт прилагане СВОМР на 
Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи”.  

 
След постъпило предложение и подлагане на гласуване за водещ на заседанието бе избрана г-

жа Румяна Самоковарева – Председател на УС, а за протоколчик – Емилия Янкулова – член на 
УС: 

„ЗА“ – 7 гласа 
„ПРОТИВ“ – 0 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа 

 
Заседанието бе открито от г-жа Румяна Самаковарева, която предложи на основание чл. 

38, ал. 1 от Устава на Сдружението заседанието да протече при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Вземане на Решение относно удължаване на срока за подаване на проектни предложения 
към стратегия за ВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два 
крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-Родопи - 
Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 
„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.  

 
Проекто-дневният ред бе приет със 7 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 и УС започна работа по точките от 
дневния ред.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
По т. 1 от Дневния ред: Стефка Кръстева – експерт прилагане на СВОМР на Сдружение „МИГ 
Перущица – Родопи“ уведоми членовете на УС, че съгласно Заповед № 1 от 17.02.2020 г. първия 
период на прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения 
с два крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-Родопи - 
Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. от Стратегията за водено от 
общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи е от 03.04.2020 г. до 07.05.2020 г. 17:00 
часа.  
Предвид ограничителните мерки, свързани с разпространението на вируса COVID-19, 
едномесечното извънредно положение в България от 13.03.2020 до 13.04.2020 г. и приетия Закон 
за извънредното положение, кандидатите за подпомагане по процедурата изпитват затруднения 
да се снабдяват с изискуемите документи за кандидатстване и да подготвят проектните си 
предложения. Следствие на тези извънредни непредвидими обстоятелства е разумно с цел 
успешния прием на проектни предложения по процедурата, да бъде удължен първия срок на 
прием. 
На основание чл. 11, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС 162 от 05.07.2016 г. за 
определяне на детайлни правила за предоставяне на БФП по програмите, финансирани от ЕСИФ 
за периода 2014-2020 г. и чл. 46 а, ал. 6, т. 3 от Наредба № 22 от 18.12.2015г., Управителният 
съвет е в правомощията си да вземе решение за промяна условията за кандидатстване в частта 
промяна на срока за подаване на проектни предложения. Членовете на УС обсъдиха и прецениха, 
че удължаването на срока до 01.06.2020 г. 17:00 часа осигурява разумни срокове в затруднената 
обстановка за кандидатите при подготовката на проектните им предложения. 
 
След обсъждания членовете на УС единодушно с 7 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 прие следното решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 4/25.03.2020 г 
 

На основание чл. 36, т. 2 от Устава на Сдружението Управителния съвет: 

Удължава срока за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор на 
проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.359 
МИГ Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 
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2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- 
Родопи
Начало на прием: 03.04.2020 г. Първи краен срок: 01.06.2020 година, 17:00 часа. 
Начало на прием: 23.11.2020 г. Втори краен срок: 31.12.2020 година, 17:00 часа.

ЗА“ -  7 гласа 
„ПРОТИВ“ -  0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ -  0 гласа___________________________________________________

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11:00 часа

Водещ заседанието
Румяна Самаковарева г~"(с<2
Председател на УС на Сдружение „ Перущица-Родопи”

/

Изготвил протокола С / '
Емилия Янкуяова -  член на УС на МИГ
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