
ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 29 май 2017г. 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: 

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

2017 г. 

2. Одобряване на покана за прием на проекти и насоки и образци на документи за 

кандидатстване по подмярка 7.2  

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

Валентин Петров, Невена Денева и Диана Иванова.   

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

По т.1 от дневния ред: Председателят Живко Георгиев представи някои съображения за 

промяна на времето за прием на проекти от залегналото в приетия през октомври 2016 г. 

Индикативен график. От една страна той представи искането на общините и читалищата 

прием на проекти по подмярка 7.6 да има още през 2017 г., а освен това през 2017 г. да  се 

организират приеми по всички мерки, за които това е възможно. Изп. директор Николай 

Манев каза, че искания за прием през 2017 г. са заявили и преработвателите (по мярка 4.2) 

и така за 2018 г. ще се наложи да остане само мярка 6.4 за неземеделски бизнес, понеже 

не е ясно кога ще бъде готова наредбата за тази мярка. Освен това е необходимо да се 

отложи с 2 – 3 месеца приема по мярка 4.1, тъй като първо трябва да се изготвят анализи, 

които ще бъдат полезни за кандидатите по тази мярка. Има забавяне и в предоставянето 

на средствата от аванса, каквито ще бъдат необходими за оценителите по приемите, както 

и за предшестващите ги анализи.   

След обсъждане, по т.1 от дневния ред УС 

РЕШИ: 

1. Одобрява промени в индикативния график за прием на проекти по подмерките от 

Стратегията за ВОМР за 2017 г., както следва: 

- приемът на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ - от 4 

септември до 20 октомври 2017 г. 

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

земеделски продукти“  - от 24 юли до 24 август 2017 г. 

- приемът на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  - от 5 юли до 

24 август 2017 г. 

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

и подобряване на културното и природното наследство в територията“  - от 11 

септември до 20 октомври 2017 г. 



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

дейности“ се отлага за 2018 г. 

 

По т.2 от дневния ред: Изп. директор информира, че на 17 май 2017 е получено 

съгласуване на изготвените Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 от Министерство на 

финансите по отношение на приложимите правила за държавните помощи, което дава за 

обявяване на прием по подмярката. Съгласно актуализирания индикативен график, 

приемът по подмярка 7.2 е насрочен за периода 5 юли – 24 август 2017 г. До 10 дни преди 

началото на приема трябва да се публикува покана, която подлежи на предварително 

одобрение от УО в МЗХ в срок от 20 работни дни. Манев запозна присъстващите с проект 

на Покана за прием по подмярка 7.2 за 2017 г. След обсъждане на представения проект, 

УС на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ   

 

РЕШИ: 

2. Обявява подбор на проекти 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 5 юли до 24 август 2017 г. 

3. Бюджета по поканата за прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 за 2017 г. 

да бъде в размер на 1 150 000 лв. 

4. Одобрява Покана за прием на заявления от потенциални получатели на финансова 

помощ по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или 

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

ВОМР.  

5. Одобрява насоки и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.2 от 

СВОМР 

6. Възлага на Изпълнителния директор да съгласува поканата за прием на заявления за 

подпомагане по подмярка 7.2 за 2017 г. с УО на ПРСР, след което  да я публикува 

според изискванията на Наредба №22 и да стартира процедурата по подаване на 

заявления, тяхното оценяване и класиране.  

 

 

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

/ Живко Георгиев/        

Членове на УС: 

Диана Иванова  …………………….  Валентин Петров ……………………. 

Невена Денева ……………………. 

 


