
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

ДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 24 юни  2019 г. от 18:00 ч. в офиса на МИГ Тервел-Крушари се проведе 

заседание на Управителния съвет, свикано от Председателя на Управителния съвет  

г-н Живко Георгиев, при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за одобряване на отговор по зададен въпрос 

относно Условия за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-

19.264 Подмярка 6.4  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ към Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ  

2. Други. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев 

 и членовете на УС:  

Кирил Жендов  представител на ЕТ ”Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов” и  

Невена Денева представител на НЧ “Д.Дончев-Доктора -1893”.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъстваха и  Невена Кирова - изп. Директор,  

Даниела Николова експерт по прилагане на СВОМР на МИГ и  

Стоян Дамянов – координатор. 

По т.1 от дневния ред:  

Изпълнителният директор информира членовете на УС, че на 23.06.2019 г. 

на електронната поща на МИГ е получен следният въпрос относно Условия за 

кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.264 Подмярка 6.4  „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.  

„ Здравейте, уважаеми служители на МИГ "Тервел-Крушари",  
моля, за пояснение във връзка с публикувани списъци с референтни цени:  
в приложение 7 СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА АКТИВИТЕ, 

ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ 
РАЗХОДИ, не са посочени като допустими разходи за СМР, когато изграждаме 
складове и вертикална планировка с площадкови мрежи. 

Тези разходи са в референтния списък на ДФЗ с допустими разходи по 
мярка 6.4.1. 

Моля, пояснете допустими ли са разходите като референтни при 
кандидатстване с проектни предложения по мярка 6.4. от СВОМР на МИГ 
"Тервел-Крушари" 
Съгласно т.23 от Условията зя кандидатстване, въпросът е зададен в срок. 

„Кандидатът  може да иска разяснения по настоящите насоки в срок до три 



седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се 

утвърждават от председателя на УС на МИГ  или от оправомощено от него лице. 

Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат 

становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за 

всички кандидати.  

След подробно разглеждане на Условията за кандидатстване по Подмярка 6.4 и 

Приложенията, в конкретност Приложение №7 Списък с активите за които са 

определени референтни разходи от ДФЗ,  публикуван на интернет страницата на 

ДФЗ http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane, се подготви следния 

отговор.  

„Да, допустими са. Посочените разходи са включени в  актуалния списък с 

референтни разходи на ДФ „Земеделие”  под кодове №7 и №3.2. 

Разходите за активи, дейности и услуги за които са определени референтни 

разходи,   са посочени в актуалния референтен списък на ДФЗ с допустими разходи 

по мярка 6.4.1. публикуван на интернет страницата на ДФЗ 

http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane 

При кандидатстване по настоящата процедура, при условие, че разходите са от 

актуалния списък публикуван на интернет страницата на ДФ Земеделие, с 

определени референтни разходи към датата на кандидатстване,  то кандидатът 

попълва посочения код на референтния разход в Таблицата за допустими 

инвестиции и дейности.“ 

 

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

 3 гласа „За”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следното   

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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 отговора по искане за разясняване 

относно Условията за кандидатстване по   Процедура BG06RDNP001-19.264 

Подмярка 6.4  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ 

– КРУШАРИ. 

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

2.1.  Информира чрез, електронната поща заинтересуваното лице; 

http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane
http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane


2.2. Да публикува отговора в Раздел „Документи“ „Въпроси и отговори“  към 

Обявата за прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-

19.264 в ИСУН. 

2.3. Да предприе действия за  публикуване на  въпроса и отговора на  интернет 

страницата на МИГ,   

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от 

Председателя на УС. 

 

Председател на УС:  ......п/п...................  

/ Живко Георгиев/        

 

Членове на УС: 

Невена Денева        ………п/п…………….  Кирил Жендов ………п/п ……………. 

 

 


