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РЕШЕНИЕ № 58.2 
на 

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

Борино – Доспат – Сърница“ взето с Протокол № 58 от 13.05.2019 г. 

 

Във връзка с предвидения втори прием на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.228 на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – 

Доспат – Сърница“ и предвид наличието на остатъчни средства по процедурата след 

приключване на първи прием. 

На основание чл. 36 т. 15 и т. 16 от Устава на Сдружението и съгласно чл. 46, ал. 1 от 

Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно развитие” 

Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ реши: 

ОДОБРЯВА обява за втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-

19.228 на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“. 

 

Решение 58.2 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ е взето с 6 /шест/ 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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