
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 23 май 2018г. от 16:00 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: 

Т. 1. Промяна на индикативен график за прием на проекти по подмерките от СВОМР за 

2018 г.  

 Т. 2. Приемане на вътрешни правила за защита на личните данни в МИГ Тервел – 

Крушари. 

Т.3. Други. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев и членовете на 

УС: Валентин Петров, Невена Денева и Дияна Иванова.  

На заседанието присъства и изп. директор на МИГ Стоян Дамянов. Заседанието има 

кворум и може да взема решения.   

 

По т.1 от дневния ред: Изп. директор представи причините, поради които не беше 

спазен Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Стратегията за ВОМР 

на МИГ Тервел-Крушари през календарната 2018 г.. приет на заседание на управителен 

съвет от 17 ноември 2017 г.  

Членовете на УС бяха информирани, че забавянето е в резултат на нуждата от 

промяна в описание на мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари, 

произтичаща от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 

земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 2018 г.), с който отпада правното основание 

за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-

2020. Промените касаят именно двете частни инвестиционни подмерки 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ – и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

земеделски продукти“, които следва да бъдат отворени.  

След проведено на 26.04.2018 г. общо събрание на МИГ Тервел  - Крушари на което 

бяха обсъдени и приети нужните промени в СВОМР, е изпратено писмо за одобрение на 

направените промени от МЗХГ на 11.05.2018 г.  

Обявлението на Приемът по подмерките 4.2 и 4.1 е обвързано с одобрение на 

промяната на СВОМР Тервел – Крушари от Управляващия орган. 

Изпълнителният директор информира членовете на УС, че към момента се 

доработва и въвежда в съответствие с направените законови промени  Процедурата за 

обявяване на прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски 

продукти“ и същата ще бъде публикувана в ИСУН през месец юли 2018 г. Активирането на 

Процедурата за обявяване на прием по подмярка 4.2 от УО на ПРСР 2017-2020 г. се очаква 

да стане към 01.08.2018 г.  

 

По т.2 от дневния ред: Изпълнителният директор запозна членовете на УС с 

изготвените Правилата  за защитата на физическите лица във връзка с обработването на 



лични данни и относно свободното движение на такива данни в Сдружение МИГ Тервел – 

Крушари. 

Подчертано бе, че Правилата са изготвени при спазване на ЗЗЛД и в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 

април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО 

(Общ регламент относно защитата на данните) 

 

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., както следва: 

- Актуализация на датите за Приемът на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“  - от 12 февруари до 15 март 2018 г.  

- Приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

земеделски продукти“  - от 01 август  до 30 септември 2018г. 

- приемът на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ - от 10 

септември до 21 октомври 2018 г. 

- приемът на проекти по подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство в територията“  се отлага за 

2019 г. 

- приемът на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ се отлага за 2019 г. 

2. Възлага на Изпълнителния директор да изготви и инициира публикуване на нов 

индикативен график за прием на проекти по подмерките от Стратегията за ВОМР за 2018 г. 

 

След обсъждане, по т.2 от дневния ред УС 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Правилата  за защитата на физическите лица във връзка с обработването 

на лични данни и относно свободното движение на такива данни в Сдружение МИГ 

Тервел – Крушари. 

 

 

Председател на УС:  ..................п/п1...............  

/ Живко Георгиев/        

 

Членове на УС: 

Невена Денева …………п/п………….    

 

Валентин Петров ………п/п……………. 

 

Диана Иванова  ………п/п…………… 

                                                           
1 Защитени данни по чл.2 от ЗЗЛД 


