
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 28 октомври 2016 г. 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. Обсъждане и приемане на проект за бюджет за 2016 и 2017 г. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ към 

споразумение № РД50-153 от 21.10.2016. 

2. Приемане на Процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ 

Тервел-Крушари. 

3. Приемане на Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по 

Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари през календарната 2017 г.. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев и членовете на УС: 

Иван Иванов, Валентин Петров, Красимир Прокопов и Невена Денева.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

По т.1 от дневния ред: Изп. директор Николай Манев информира съвета, че в 

съответствие с изискванията на чл.12, ал.2  от Наредба №1 от 22 януари 2016 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“, до 10 дни след подписването на споразумението с МЗХ за 

финансиране на Стратегията за ВОМР в МЗХ трябва да бъда представено Заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи по Дог. № РД 50-153 / 21.10.2016 г. за 2016 и 

2017 г. Във връзка с това той представи проект на такова заявление. 

След като членовете на УС се запознаха с проектите на бюджети за 2016 и 2017 г. и след 

обсъждане, по т.1 от дневния ред УС 

РЕШИ: 

1. Приема проект за бюджет за 2016 и 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за местно развитие“ към споразумение № РД50-153 от 

21.10.2016 г. 

2. Възлага на Изп. директор на базата на одобрените бюджети за 2016 и 2017 г. да 

изготви и представи в МЗХ Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ от ПРСР 

2014 – 2020 г. в изпълнение на Споразумение № РД50-153 от 21.10.2016 

По т.2 от дневния ред: Изп. директор Николай Манев представи проект на Процедура за 

подбор на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари. Процедурата е 

изготвена в пълно съответствие с условията и изискванията на Наредба № 22 на МЗХ. Той 

запозна членовете на УС със задълженията на членовете на УС, на членовете на ОС и на 

екипа на МИГ, произтичащи от така представените процедурни правила. 

След обсъждане на представения проект, УС на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ   

 

РЕШИ: 

3. Приема Процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ 

Тервел-Крушари.  



4. Задължава Изпълнителният директор да организира запознаването на членовете на 

МИГ със задълженията им по одобрената процедура и да организира приемът на 

проекти в съответствие с правилата по процедурата.  

По т.3 от дневния ред изп. директор изказа съображения относно периодите за прием на 

проекти по съответните 5 мерки от Стратегията. Предложено беше през 2017 г. да се 

започне последователно с приеми по подмярка 7.2 за общинска инфраструктура, следвано 

от прием по подмярка 4.1 на проекти на земеделски стопани и да завърши с прием на 

проекти по подмярка 6.4 за неземеделски бизнес. Останалите две подмерки – 4.2 за 

преработвателни дейности и 7.6 за културно и природно наследство да останат за 2018 г. 

След обсъждане Управителният съвет   

РЕШИ: 

5. Одобрява индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Стратегията 

за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари през календарната 2017 г. както следва: 

 за земеделци: Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  - 19 юни – 18 

август 

 за производства и услуги: Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности – 25 септември – 27 октомври 

 за общини: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - 10 април – 12 

май   

6. Възлага на изп. директор да организира изготвянето на необходимите указания и 

документи по всяка от мерките на Стратегията за ВОМР от екипа на МИГ 

самостоятелно или с помощта на наети външни експерти – консултанти. Срок за 

изготвяне на документите по приема и публикуването им в сайта на МИГ-а - до 3 

месеца преди обявяване на приема за съответната мярка.  

С това дневният ред е изчерпан.  

 

 

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

/ Живко Георгиев/   

Членове на УС: 

Иван Иванов  …………………….  Валентин Петров ……………………. 

Красимир Прокопов …………………..  Невена Денева ……………………. 

 

 


