ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Днес, 08.05.2020г. от 8:00 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
по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, Условия за кандидатстване и
образци на документи за кандидатстване по мярката
2.
Други
На заседанието присъстваха Председателя на УС- Живко Георгиев
и представители на членовете на УС:
ЕТ ”Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов” с представител Кирил Жендов и
“ТРИАДА” ООД с представител Митко Ненов.
На заседанието присъства и изпълнителният директор на МИГ Невена Кирова. Заседанието има
кворум и може да взема решения.
По т.1 от дневния ред: Изпълнителният директор запозна членовете на УС, с изготвените Обява
за прием на проектни предложения към Стратегия за водено от общностите местно развитие за
територията на Местна инициативна група – МИГ Тервел – Крушари, Указанията и образците на
документи за кандидатстване по Процедура за прием на проекти по Подмярка 6.4. Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности.
Г-жа Кирова информира присъстващите, че на до момента по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа
на неземеделски дейности са проведени два приема. Подадените проекти за финансиране по
подмярката са 8 бр.
МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ
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заявления
подадени в
МИГ

1

2

3

4

Заявен общ
размер на
% на
разходите по
заявената
заявления,
помощ
подадени в
МИГ
5

6

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности -Одобрена сума за финансиране по Стратегията 683 000 лв.
Групова практика за първична медицинска
1 помощ по дентална медицина Дент експерт
ООД

„Развитие и подкрепа в сферата на денталната медицина на територията на МИГ
ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ“

2 БРАТЯ РАЙЧЕВИ ООД

Ивестиции в оборудване и обзавеждане на ресторант „Приятели” за по-добра
конкуренция и улеснен достъп за населението от община Тервел

3 ПЕНЕВ КАР ЕООД

Закупуване на оборудване за автосервиз

4 ДЖЕБЕДЖИ 60 ООД

Изграждане на склад и магазин за строителни материали

5 "Братя Кондови 2019" ЕООД

Развитие и оборудване на градински център "Братя Кондови 2019" ЕООД

6 "Крис - 93" ООД

„Повишаване на конкурентоспособността на „Крис- 93 ООД чрез въвеждане на
съвременни информационни и комуникационни технологии в управлението и
услугите”

7

„Закупуване на специализирано оборудване за
„Закупуване на специализирано оборудване за ОПТИКА в гр.Тервел“
ОПТИКА в гр.Тервел“

8 „ДОНИДО М“ ООД“

„ Подобряване на конкурентоспособността и условията на труд в „ДОНИДО М“
ООД“

ОБЩ А СУМА НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4

268845,14

188191,598

70%

29969,16

20978,412

70%

118183

82728,1

70%

380963,16

266674,212

70%

35628

24939,6

70%

20661,65

14463,155

70%

15312

10718,4

70%

88500

61950

70%

958 062,11

670 643,48

От подадените проекти, при провеждането на Оценителните сесии един проект е отхвърлен/
неодобрен за финансиране и 7 проекта на обща стойност на финансовата помощ в размер на 656 180,32
лв. са одобрените от МИГ и подадени към ДФЗ.
Таблица 2:Одобрени проекти от МИГ към месец Април-2020г.

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Име на кандидата/ получателя

1

2

Име на проекта

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления
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МИГ

3

4

Групова практика за първична медицинска
1 помощ по дентална медицина Дент експерт
ООД

„Развитие и подкрепа в сферата на денталната медицина на територията на МИГ
ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ“

2 БРАТЯ РАЙЧЕВИ ООД

Ивестиции в оборудване и обзавеждане на ресторант „Приятели” за по-добра
конкуренция и улеснен достъп за населението от община Тервел

3 ПЕНЕВ КАР ЕООД

Закупуване на оборудване за автосервиз

4 ДЖЕБЕДЖИ 60 ООД

Изграждане на склад и магазин за строителни материали

5 "Братя Кондови 2019" ЕООД

Развитие и оборудване на градински център "Братя Кондови 2019" ЕООД

6

„Закупуване на специализирано оборудване за
„Закупуване на специализирано оборудване за ОПТИКА в гр.Тервел“
ОПТИКА в гр.Тервел“

7 „ДОНИДО М“ ООД“

„ Подобряване на конкурентоспособността и условията на труд в „ДОНИДО М“
ООД“

ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4

Заявен общ
размер на
% на
разходите по
заявената
заявления,
помощ
подадени в
МИГ
5

6

268845,14

188191,598

70%

29969,16

20978,412

70%

118183

82728,1

70%

380963,16

266674,212

70%

35628

24939,6

70%

15312

10718,4

70%

88500

61950

70%

937 400,46

656 180,32

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности -Одобрена сума за
финансиране по Стратегията е 683 000 лв.
От проведените два приема е наличен остатъчен финансов ресурс в размер на 26 819,68 лв. и е
заявен интерес за кандидатстване с проекти за финансиране по подмярката.
С цел обявяване на Процедура за прием на проект по подмярка 6.4 са изготвени Проектите за
документите по Процедурата за кандидатстване и са публикувани за обществено обсъждане в ИСУН и
на интернет страницата на МИГ Тервел-Крушари на 30.04.2020 г., като до 07.05.2020 г. – срокът
определен за предложения за изменения и допълнения на проекта за Условията за кандидатстване не
са постъпили такива предложения.
Членовете на УС бяха запознати и с нормативно регламентирани срокове свързани с
публикуването на документите по Процедурата за прием:
-

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;

-

в срок не по-късно от 3 работни дни след активирането на процедурата за прием, МИГ трябва
да публикува обявата на интернет страницата си и най-малко в един местен вестник.

След направените обсъждания на Обявата за прием, Условията и документите за кандидатстване
по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 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 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 Подмярка 6.4.
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.
2.
Определя следните срокове на приема по Подмярка 6.4
Трети прием: Начало: 08.06.2020 г. / Краен срок: 31.07. 2020г. 17:30 часа.
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 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:
Кирил Жендов …………………….

Митко Ненов…………………….

