
 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-

КРУШАРИ” 

 

Днес, 19 август 2019г. от 17:00 ч. в офиса на МИГ Тервел-Крушари се проведе 

заседание на Управителния съвет, свикано от Председателя на Управителния съвет 

г-н Живко Георгиев, при дневен ред: 

1. Представяне на доклад от проведената оценка на подадени 

проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.264  на МИГ 

Тервел-Крушари Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности" – Първи прием(със срок от 03.05.2019г. до 

14.07.2019 г. 17: 30 часа). 

2. Вземане на решение за подкрепа на проекти от СВОМР по 

Процедура BG06RDNP001-19.264 на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 

6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" – Първи 

прием.  

3. Други. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев и членовете 

на УС: Кирил Жендов, Митко Ненов  и Невена Денева.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъстваха  Невена Кирова – изпълнителен директор,  даниела 

Николова – експерт по прилагане на СВОМР и Председател на КППП, Стоян 

Дамянов– координатор на МИГ и Секретар в КППП по подмярка 6.4. 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"  

 

По т.1 от дневния ред – В качеството си на председател на КППП – Даниела 

Николова запозна членовете на УС с резултатите от извършените оценки от 

Комисията за подбор на проектни предложения, определена със Заповед № 

Заповед № 20/ 15.07.2019г. на председателя на УС.  Тя представи пред членовете на 

Управителния съвет резултатите от работата на комисията, отразени в подписаните 

три броя протоколи и обобщени в Оценителен доклад от проведена оценителна 

сесия Номер: BG06RDNP001-19.264-S1, Процедура: МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под 

мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" 

Председателят на Комисията подробно запозна членовете на УС с Етапите на 
работа на КППП, направените констатации и взетите Решения. 

След разглеждане на констатациите направени по време на ОАСД по 

проектните предложения от всеки един оценител на 16.08.2019 г. комисията 

единодушно е взела следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Преминават ОАСД (оценка за административно съответствие и 

допустимост) 5 (пет) от общо 6 (шест) подадени и оценени проектни предложения: 

2. Един от подадените проекти с рег. № BG06RDNP001-19.264-0006 

„Повишаване на конкурентоспособността на „Крис- 93 ООД чрез въвеждане на 



съвременни информационни и комуникационни технологии  в управлението и   

услугите” не преминава на следващ етап ТФО, поради констатирани нередовности на 

етап ОАСД:  

Проектното предложение не отговаря на критериите за ОАСД, поради липса на 

увереност за допустимостта на заявените разходи, както и относно пълнотата, точността и 

достоверността на представените документи. Направените констатации са предпоставка да 

не се постигнат целите на проектното предложени, както и целите на процедурата, поради 

което проектното предложение отпада на етап ОАСД.  

3. Дейността на оценителната комисия да продължи с Техническа и финансова 

оценка на преминалите етапа на ОАСД проектни предложения.  

 
ПП рег. номер Наименование 

BG06RDNP001-19.264-0001 „Развитие и подкрепа в сферата на денталната медицина на 

територията на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ“ 

BG06RDNP001-19.264-0002 Инвестиции в оборудване и обзавеждане на ресторант „Приятели” за 

по-добра конкуренция и улеснен достъп за населението от община 

Тервел 

BG06RDNP001-19.264-0003 Закупуване на оборудване за автосервиз 

BG06RDNP001-19.264-0004 Изграждане на склад и магазин за строителни материали 

BG06RDNP001-19.264-0005 Развитие и оборудване на градински център "Братя Кондови 2019" 

ЕООД 

 

Техническата и финансова оценка на подадените проектни 
предложения е приключила на  18.08.2019 г.  

 
 

На  поредно заседание на Комисията, проведено на 19.08.2019 г.,  в резултат на 
проведена ТФО, комисията е взела следното 
  

РЕШЕНИЕ: 

Класира  

На Първо място със 65 т. проект № BG06RDNP001-19.264-0005 – 
стойност на одобрената сума да БФП 24 939,60 лв. 

На Второ място с 55 т. проект № BG06RDNP001-19.264-0004 – стойност 
на одобрената сума да БФП 266 674,21 лв. 

На Трето място с 45 т. проект № BG06RDNP001-19.264-0001 – стойност 
на одобрената сума да БФП 188 191,60лв. 

На Четвърто  място с 35 т. проект № BG06RDNP001-19.264-0002 – 
стойност на одобрената сума да БФП 20 978,41 лв. 

На Пето място с 30 т. проект № BG06RDNP001-19.264-0003 – стойност 
на одобрената сума да БФП 82 728,10 лв. 

 

 

 



Пореден 

номер Статус 

Одобрено 

БФП 

(лв.) Процедура Номер на ПП Наименование Кандидат 

Дата на 

регистра

ция Статус 

Анулирано 

класиране Обобщена оценка 

1 Одобрено 24 939,60 МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ Под мярка 
6.4. "Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности" 

BG06RDNP001-

19.264-0005 

Развитие и оборудване 

на градински център 
"Братя К... 

"Братя Кондови 

2019" ЕООД 

13.07.2019 

17:53 

Регистри

рано 

Не Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 65 
 

2 Одобрено 266 674,21 МИГ ТЕРВЕЛ – 
КРУШАРИ Под мярка 

6.4. "Инвестиции в 

подкрепа на 
неземеделски дейности" 

BG06RDNP001-
19.264-0004 

Изграждане на склад и 
магазин за строителни 

матери... 

ДЖЕБЕДЖИ 60 
ООД 

13.07.2019 
07:43 

Регистри
рано 

Не Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 55 
 

3 Одобрено 188 191,60 МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ Под мярка 
6.4. "Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности" 

BG06RDNP001-

19.264-0001 

„Развитие и подкрепа в 

сферата на денталната 
медиц... 

Групова 

практика за 
първична 

медицинска 

помощ по 
дентална 

медицина Дент 

експерт ООД 

11.07.2019 

10:49 

Регистри

рано 

Не Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 45 
 

4 Одобрено 20 978,41 МИГ ТЕРВЕЛ – 
КРУШАРИ Под мярка 

6.4. "Инвестиции в 

подкрепа на 
неземеделски дейности" 

BG06RDNP001-
19.264-0002 

Ивестиции в оборудване 
и обзавеждане на 

ресторант ... 

БРАТЯ 
РАЙЧЕВИ ООД 

12.07.2019 
08:02 

Регистри
рано 

Не Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 35 
 

5 Одобрено 82 728,10 МИГ ТЕРВЕЛ – 

КРУШАРИ Под мярка 

6.4. "Инвестиции в 
подкрепа на 

неземеделски дейности" 

BG06RDNP001-

19.264-0003 

Закупуване на 

оборудване за 

автосервиз 

ПЕНЕВ КАР 

ЕООД 

12.07.2019 

13:56 

Регистри

рано 

Не Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 30 
 

 Отхвърлено 
на ОАСД 

 МИГ ТЕРВЕЛ – 
КРУШАРИ Под мярка 

6.4. "Инвестиции в 

подкрепа на 
неземеделски дейности" 

BG06RDNP001-
19.264-0006 

„Повишаване на 
конкурентоспособността 

на „Крис- 93... 

"Крис - 93" 
ООД 

14.07.2019 
11:54 

Регистри
рано 

Не Тип Преминава Точки 

ОАСД Не  
 



 

 

В резултат на проведената Оценителна сесия по Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.264  на МИГ Тервел-Крушари 
Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" – Първи прием и 
решението на КППП,  при спазване на Процедурата за оценка на проекти, се изготви 
Списък на предложените за финансиране проектни предложения (Приложение),  на 
стойност  в общ размер  583 511,92 лв. безвъзмездна финансова помощ, 
представляваща  70% от общата стойност на подадените проекти  833 588,46 лв.  

 

Изпълнителният директор информира УС, че за Втори прием по Подмярка 
6.4, с  Начало: 02.01.2020 г./ Краен срок: 09.02. 2020г. 17:30 часа, остатъчния ресурс 
е в размер на 99 488,08 лв. 

 

Във връзка с горното, Управителният съвет взе единодушно следното   

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява Доклада на Комисията назначена със Заповед 
№20/15.07.2019 г.  за подбор на проектни предложения от проведената 
оценителна сесия на проекти по Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.264  на МИГ Тервел-
Крушари Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности" – Първи прием. 

2. Одобрява сумата с размер на  583 511,92 лв. безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща  70% от общата стойност на 
подадените проекти  833 588,46 лв. за финансиране на проектите подадени по 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG06RDNP001-19.264  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 6.4. 
"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" – Първи прием 

 
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието. 

 

Председател: 

Инж.Живко Георгиев ………………………. 

Членове на УС: 

Кирил Жендов        ........................    

Митко Ненов ........................  

Невена Денева  ........................ 


