
 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 18 септември  2019 г. от 12:00 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 одобрение на проект на бюджет за 2020 г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г.  на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ по НАРЕДБА № 

1 от 22 януари 2016 г.  

2. Други. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев 

 и членовете на УС:  

Митко Ненов  представител на „ТРИАДА“ ООД 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 съгласно НАРЕДБА 

№ 1 от 22 януари 2016 г. Чл. 12. (1) Ежегодно до 30 септември МИГ подава заявление 

за одобрение на планирани дейности и разходи за следващата календарна година да 

УО на ПРСР 2014-2020. В тази връзка екипът е подготвил проект на дейностите и 

разходите за популяризиране на стратегия за ВОМР на  МИГ Тервел - Крушари. 

Стойностите на заявените в бюджета разходи са направени на база проучвания и 

представени оферти. 

 Изпълнителният директор подробно запозна членовете на УС с планираните 

дейности и разходи. Обсадени бяха подробно дейностите необходими за 

популяризиране на стратегия за ВОМР и тяхната допустимост и стойност при 

спазване на НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2016 г. и Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване 

или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за 

мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители (ДВ, бр. 48 от 2018 г.) 



 

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: 

 

1. УС на МИГ – Тервел - Одобрява бюджета за 2020 г. по подмярка  19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Тервел – 

Крушари,  на обща стойност 153 060,13 лв.  

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

подготви и изпрати до УО на ПРСР 2014-2020 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ на 

планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г  

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на 

УС. 

 

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

/ Живко Георгиев/        

 

Членове на УС: 

Невена Денева        ……… …………….    

Митко Ненов           …… ………………. 

 

 


