
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 4 януари 2018 г. от 17:00 ч. в сградата на Общ. 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. Актуализиране на индикативния график за прием на проекти по подмерките от 

СВОМР за 2018 г.  

2. Одобряване на актуализирани Обява за прием на проектни предложения към 

Стратегията за ВОМР и Насоки и образци на документи за кандидатстване по 

подмярка 7.2. 

3. Кадрови въпроси 

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

Валентин Петров, Невена Денева и Диана Иванова. На заседанието присъства и 

членовете на екипа на МИГ- а: Николай Манев – изп. директор и Нели Събева – експерт по 

прилагане на СВОМР. 

Заседанието има кворум и може да взема решения.   

По т.1 от дневния ред: Изп. директор докладва, че планираният прием по подмярка 7.2 не  

се реализира, понеже УО на ПРСР не е имал възможност да активира процедурата в 

ИСУН в нормативно определения срок, понеже към момента в Правилата за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони 2014 - 2020 г. не са предвиждали приемът да се прави в 

ИСУН. В частност не е имало одобрен контролен лист за активиране на процедури за 

подбор на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР от потенциални получатели на 

финансова помощ към стратегии за ВОМР. Такава промяна излезе със Заповед № РД 09-

994 от 29.12.2017 г. По тази причина се налага в индикативния график да се актуализират 

датите за приема по подмярка 7.2.  

След обсъждане, по т.1 от дневния ред УС 

РЕШИ: 

1. Одобрява промяна в индикативния график за прием на проектни предложения по 

подмерките от Стратегията за ВОМР за 2018 г., като приемът на проекти по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“  става  от 12 февруари до 15 март 2018 г. 

 

По т.2 от дневния ред: Изп. директор информира, че във връзка с промяната в графика за 

прием са актуализирани Обявата и Насоките в частта им, касаеща периода на прием.  

Останалите документи по Насоките и Обявата остават непроменени.  

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

 



РЕШИ: 

2. Одобрява актуализираната Обява за прием на проектни предложения за безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за 

ВОМР.  

3. Одобрява актуализираните насоки и образци на документи за кандидатстване по 

подмярка 7.2 от СВОМР. 

4. Обявява прием на проектни предложения по  подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел – Крушари чрез открита 

процедура за конкурентен подбор с период на прием от 12 февруари до 15 март 2018г. 

5. Бюджета по процедурата за прием на проектни предложения за подпомагане по 

подмярка 7.2 за 2018 г. да бъде в размер на 1 150 000 лв. 

6. Възлага на Изпълнителния директор да актуализира в ИСУН проекта на процедура за 

прием на проекти в съответствие с одобрената обява, като прикачи насоките за 

кандидатстване, включително относимите документи по приема. Да информира УО при 

МЗХГ в изискуемите срокове за активиране на процедурата за прием.  

 

По т.3 от дневния ред: Членове на екипа уведомиха Управителния съвет за намеренията 

си да напуснат заеманите от тях позиции, поради преминаване на работа в други МИГ с 

одобрени стратегии по втория прием. По тази причина ще бъдат освободени длъжностите 

„изпълнителен директор“ и „експерт по прилагане на СВОМР“.  

Управителния съвет  

РЕШИ: 

 

7. Възлага на Председателя на УС да предложи кандидатури, отговарящи на 

изискванията за заемане на длъжностите „изпълнителен директор“ и „експерт по 

прилагане на СВОМР“.  

 

 

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

/ Живко Георгиев/        

Членове на УС: 

Диана Иванова  ………… п/п*……..  Валентин Петров ……… п/п*……. 

Невена Денева ……… п/п*………. 

* заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 


