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Днес 14.11.2017г. от 11.00 часа в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" се
проведе заседание на Управителен съвет. Присъстват следните членове на УС:

1. Галина Николова Матанова - Община Панагюрище
2. Неделка Борисова Фингарова -Община Стрелча
3. Мариана Георгиева Попова - Община Лесичово
4. Гинка Петкова Томева -Физическо лице
5. Стоянка Стоянова Върлякова - .Лазарсон А" ЕООД гр. Панагюрище
6. Георги Николов Цоков - Физическо лице
7. Василка Рашкова Такучева - .Вимпета" ЕООД гр. Стрелча
8. Зоя Стойкова Чочкова -ЕТ,,Зоя Чочкова - 2013" с. Лесичово
9. Илинка Захариева Митова - НЧ "Пробуда 1914" с. Динката

Заседанието протече при следният дневен ред:

1. Кандидатстване за кредитна линия пред ОББ;
2. Изработване на проект към "Местни агенции за младежко предприемачество,

заетост, нови работни места и умения в планинския и крайморските селски
територии";

3. Текущи - посещение в Унгария

По първа точка от Дневния ред: Г-н Македонски запознава членовете на УС с финансовото
състояние на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово". Благодарение на издадените записи на
заповед от общините ни, получихме авансово плащане, с което реализирахме част от
заложените дейности. Подадени са заявки за плащане за декември 2016 г. и януари - септември
2017 г. Все още няма изплатени средства по подадените заявка, като от тях ще бъде прихванат
част от аванс. В тази връзка за успешното приключване на отчетната година и реализиране на
заложените дейности са ни нужни 30 ООО лв. допълнително финансиране, с които да
компенсираме забавените плащания от ДФЗ . За да бъде отпуснат кредит на МИГ-а, вече е
нужно и минимум 50 % от членовете на УС да бъдат съдлъжници по кредита, включително с
мене.
М. Попова: Ще проверяват ли кредитните досиета на кандидатите за съдлъжници?
Л. Македонски: Достатъчно е само вашето съгласие да станете съкредитори.



Членовете на УС дадоха съгласие за съкредитори и да се пристъпи към предприемане на
действие за кандидатстване пред Банка ОББ за кредитна линия.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА - 9; ПРОТИВ - о; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - о.
По втора точка от дневния ред: Г-н Македонски запознава членовете на УС с одобрението на
концепция за изготвяне на проектно предложение към Местна агенция за младежко
предприемачество, заетост, нови работни места и компетенции в планинските и крайморските
селски райони. Основната цел на проекта ще бъде: Развитие на творческия потенциал;
Социално приобщаване и заетост на младите хора в риск /от гледна точка на пазара на труда/
въз основа на създаване на условия за практикуване качествено нови професии и предлагащи
иновативни продукти и услуги в селските райони. Създаване на постоянно функционираща
мрежа от най - малко 32 местни агенции, основани на мрежа от МИГ, създадени по подхода
ЛИДЕР на ЕС. Дейностите по проекта целят да създават иновативни продукти и ресурси,
организирани в приложение за цифрово съдържание, чиито крайни бенефициенти ще бъдат
безработни млади хора на възраст 25-29 години. Продължителността на проекта е 36 месеца, с
Бюджет € 2 150000,00. Водещ партньор е МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", Партньор 1
Институт за технологичен трансфер и иновации, Пловдив; П2 - Научно сдружение за социално
включване и развитие, Атина; П3 - Институт за биоразнообразие и екосистемни проучвания
към БАН, София; П4 - Агенция за развитие Кавала; П5 - Форма Ментис, Италия; П6 - МИГ
Sulcis,Италия; П7- Експерт партньор - ЕКОМЕд, Белгия. Проекта трябва да се подаде до
11.12.2017 Г., нашият бюджет е € 450 000.15% е самофинсиране, като 50% от него е доброволен
труд.
Н. Фингарова: Дейностите само в България ли ще се реализират?
Македонски: Не, всеки партньор си реализира дейностите на територията.
Членовете на УС приеха с удовлетворение идеята за реализиране на проект с такива мащаби.
По точка трета от дневния ред: Г-н Македонски информира членовете на УС с осъщественото
пътуване до гр. Гьор, Унгария, със задача - участие в семинар на тема "Олицетворяване на
опита на подхода ВОМР - Изграждане на устойчиви местни общности" в периода 08 -
11.11.2017 г.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 12.30 часа.
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