
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 26.06.2018г. от 15:00 ч. в офиса на сдружението в гр.Тервел се проведе заседание 

на Управителния съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, свикано от 

Председателя на Управителния съвет г-н Живко Георгиев, с дневен ред: 

1. Одобряване обява за прием на проектни предложения към Стратегия за 

водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – 

МИГ Тервел - Крушари, Указания и образци на документи за кандидатстване по 

мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ . 

 

2. Други 

 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев  

и членовете на УС: 

Невена Денева, Диана Иванова и Валентин Петров. 

 

На заседанието присъства и изпълнителният директор на МИГ  Стоян Дамянов. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

По т.1 от дневния ред: Изпълнителният директор информира членовете на УС, че са  

изготвени документите по Процедура за прием на проекти по Мярка 4.2. -Обява за прием на 

проектни предложения към Стратегия за водено от общностите местно развитие за 

територията на Местна инициативна група – МИГ Тервел - Крушари, Указания и образци 

на документи за кандидатстване по мяркя 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. Изготвените документи по Процедурата дава основание за 

обявяване на прием по подмярката.  

В срок не по-късно от 20 работни дни преди началото на приема МИГ трябва да информира 

УО в МЗХГ за подготвения в ИСУН проект на процедура за прием. 

 В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението УО трябва да активира 

процедурата в ИСУН.  

Не по-късно от 3 работни дни след активирането й, МИГ трябва да публикува обявата на 

интернет страницата си и най-малко в един местен вестник.  

 

След направените обсъждания се проведе гласуване по точа 1 от дневния ред, като с 

 4 гласа „За”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се приеха следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.46, ал.1, във връзка с чл. 62, т.4 и т.5 от Наредба № 22 от 14 декември 

2015 г. 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 



местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за 

периода 2014-2020 г. в сила от 18.12.2015 г. издадена от министъра на земеделието и 

храните, обн. ДВ. бр. 100 от 18 декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр. 38 от 20 май 2016 

г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. 

 

1. УС на МИГ – Тервел - Крушари одобрява Обява за прием на проектни 

предложения към Стратегия за водено от общностите местно развитие за 

територията на Местна инициативна група – МИГ Тервел - Крушари, Указания и 

образци на документи за кандидатстване по мяркя 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

 

2. Определя срокът на приема по мяркя 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

Първи прием: Начало: 01.08.2018 г. / Краен срок: 30.09.2018 г. 17:30 часа. 

Втори прием: Начало: 02.01.2019 г. / Краен срок: 03.02.2019 г. 17:30 часа 

Вторият прием по мярката да бъдат обявявани при условие, че е наличен 

финансов ресурс по мярката. 

 

3. Възлага на изпълнителния директор на МИГ- Тервел - Крушари да: 

3.1.  подготви в ИСУН  процедура за прием на проекти в съответствие с 

одобрените обяви по т.1 и Указанията за кандидатстване, включително 

приложимите документи по процедурата.  

3.2. в срок не по-късно от 20 работни дни, преди началото на приема да 

информира УО в МЗХГ за подготвения в ИСУН проект на процедура за 

прием. 

3.3. не по-късно от 3 работни дни след активирането на Процедурата да 

предприе действия за  публикува обявата на: 

-  интернет страницата на МИГ,   

- в най-малко в един местен вестник; 

- да се постави Обявата на видно място в сградите на двете общини – 

Тервел и Крушари. 

 

 

Председател на УС:  .........................  

/ Живко Георгиев/        

Членове на УС: 

Невена Денева …………………….   Диана Иванова  ……………………. 

Валентин Петров ……………………. 

 


