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РЕШЕНИЕ № 56.1 
на 

Управителния съвет на Сдружение Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – 

Борино – Доспат – Сърница“ взето с Протокол № 56 от 23.04.2019 г. 

 

Във връзка с приключване работата на Комисията за подбор на проектни предложения по 

оценителна сесия BG06RDNP001-19.071-S1 на процедура BG06RDNP001-19.071 по подмярка 

7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата" от СВОМР на „МИГ Високи Западни Родопи – 

Борино – Доспат - Сърница” и във връзка с разглеждане и одобрение на Оценителния доклад на 

комисията заедно с приложните документи към него. 

На основание чл. 36 т. 17 от Устава на Сдружението, чл. 44, ал 4 от Постановление № 161 

от 4 Юли 2016 г. на Министерски съвет и в съответствие с Редът за оценка на проектни 

предложения, финансирани от ЕЗФРСР към Стратегията за ВОМР на Сдружение "Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница". 

 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 

 

ОДОБРЯВА Оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения от 

оценителна сесия № BG06RDNP001-19.071-S1 от 22.04.2019 г. по процедура № 

BG06RDNP001-19.071 на Сдружение "Местна инициативна група Високи Западни Родопи – 

Борино – Доспат - Сърница" по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" 

от СВОМР на „МИГ Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница”, ведно със 

списъците в него, а именно: 

1) Списък на предложени за финансиране проектни предложения; 

2) Списък на резервни проектни предложения; 

3) Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения; 

4) Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения. 

Решение 56.1 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ е взето с 8 /осем/ гласа „ЗА“, 0 

/нула/ гласа „ПРОТИВ“ и 0 /нула/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

 

 

 

Съгласно Чл. 2, ал. 2 от Закона за защита на личните данни МИГ не 

следва да публикува лични данни на участниците в заседанието на УС. 
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