
 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

ДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 10 юни  2019 г. от 18:00 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 удължаване на срока по процедура за прием  на 

проекти от СВОМР по  Подмярка 6.4  „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ към Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ 

2. Други. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев 

 и членовете на УС:  

Митко Ненов представител на “ТРИАДА” ООД, 

 Кирил Жендов  представител на ЕТ ”Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов” 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 

одобрената с Решение на УС от 22.03.2019 г. и публикувана Обявя за прием на 

проекти по Процедура BG06RDNP001-19.264 по Мярка 6.4 е с краен срок на Първи 

прием 14.06.2019 г. 17:30 часа .  

До днес 10.06.2019 г. 9:00 часа след направена проверка в ИСУН по Процедура 

BG06RDNP001-19.264, е констатирано, че не са внесени проекти. 

В тази връзка на основание ПМС 162, чл.11, ал.5, т.2, Срокът за подаване на 

проектни предложения може да се удължава, когато в срок до три дни преди 

изтичането на срока няма постъпили проектни предложения или всички 

проектни предложения са оттеглени; 

Предвид горецитираните обстоятелства Председателят на УС предложи да се 

вземе решение за удължаване срока за прием на проекти по подмярка 6.4 с 30 

дни. 

След направените обсъждания се проведе гласуване по точа 1 от дневния ред, като с 

 4 гласа „За”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следното   

 



РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.46, ал.1, във връзка с чл. 62, т.4 и т.5 от Наредба № 22 от 14 декември 

2015 г. 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

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

периода 2014-2020 г. в сила от 18.12.2015 г. издадена от министъра на земеделието и 

храните, обн. ДВ. бр. 100 от 18 декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр. 38 от 20 май 2016 г., 

изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. и, чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. 

за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове за периода 2014 - 2020 Г. 

 

1. УС на МИГ – Тервел - Крушари удължава срокът за Първи прием по  

Процедура BG06RDNP001-19.264 Подмярка 6.4  „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ към Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ с 30 дни. 

Първи прием:  

Начало: 03.05.2019 г./ Краен срок14.07.2019 г. 17:30 часа. 

 

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

2.1.  Информира УО в МЗХГ за направените промени в крайния срок за Първи 

прием; 

2.2. Да актуализира Обявата за прием на проектни предложения по Процедура 

BG06RDNP001-19.264 в ИСУН. 

2.3. Да предприе действия за  публикуване на  Обявата  за прием на: 

-  интернет страницата на МИГ,   

- в най-малко в един местен вестник; 

- да се постави Обявата на видно място в сградите на двете общини – Тервел и 

Крушари и офиса на МИГ. 

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

УС. 

 

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

/ Живко Георгиев/        

 

Членове на УС: 

Невена Денева        ……… …………….   Кирил Жендов        ……… ……………. 

Митко Ненов           …… ………………. 

 

 


