
 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 27 ноември 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. Одобряване на актуализирани Условия за кандидатстване по Процедура 

BG06RDNP001-19.264  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 6.4. "Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности" – Втори прием(със срок от 02.01.2019г. до 

09.02.2020 г. 17: 30 часа). 

2. 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, Стоян Дамянов– координатор на МИГ . 

По т.1 от дневния ред – Изпълнителният директор информира присъстващите за 

следното: 

1.1. на 02.01.2020 г. предстои стартиране на Втория прием на проекти по Процедура 

BG06RDNP001-19.264  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 6.4. за остатъка от ресурса по 

подмярката в размер на 99 488,08 лв. 

1.2. предостави подписаното на 09.07.2019 г. Допълнително споразумение към 

споразумението за изпълнение на Стратегията, с което са направени промени в Раздел 

5 „Описание на мерките“ от одобрената стратегия за водено от общностите местно 

развитие, в част 5.2, в подмярка 6.4"Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности", в подраздел „ Размер на финансовата помощ“ се създава изречение второ : „ 

Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм /изграждане и 

обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги/ не може 

да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“ 

1.3. запозна присъстващите и с Заповед №РД-09-647 от 03.07.2019 г. на заместник - 

министъра на земеделието, храните и горите, с която се променят Указанията за прием 

на проекти, подадени по СВОМР, като се въвежда изискването за деклариране от 

кандидатите обстоятелства по смисъла на на §1, от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, както и е приложен образец на  Декларация.  

1.4. В резултат на горецитираните обстоятелства са направени и следните 

допълнения към Условия за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.264  на 



МИГ Тервел-Крушари Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности" 

 

В т.10 Процент на съфинансиране: 

Е посочено следното ограничение: 

ВАЖНО!!! Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм 
/изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически 
услуги/ не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи. 
  

В т.11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите 

Е поставено следното изискване: 

11.Кандидатите прилагат и Декларация по смисъла на §1, от допълнителните 
разпоредби на Търговския закон, по образец (Приложение № 20–а) от документи 
за попълване към настоящите Условия за кандидатстване) като декларират 
следните обстоятелства: 

1) Не съм свързано лице по смисъла на §1, от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, член на управителния 
или контролен орган на местната инициативна група или с кмета на съответната 
община на територията на МИГ. 

2)  Не съм член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ 
и не съм свързано лице с член на управителния орган или на контролния орган на МИГ 
по смисъла на §1от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

3) Не съм свързано лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон 
и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния 
орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на 
МИГ. 

В т.24.1. Общи документи: 

Таблицата е допълнена с  

55 
Декларация  за свързано лице по смисъла на §1 от допълнителните 
разпоредби на Търговския закон - (Приложение № 20-а). Представя се 
във формат „pdf“ 

 

В т.28. Приложения към условията за кандидатстване: 

28.1. Приложения  „Документи за попълване при кандидатстване” 

Е допълнено:  

Приложение №20-а: Декларация  за свързано лице по смисъла на §1 от допълнителните 

разпоредби на Търговския закон . 



В Папката с документи за попълване при кандидатстване е добавено  

Приложение №20-а: Декларация  за свързано лице по смисъла на §1 от допълнителните 

разпоредби на Търговския закон . 

Изискването за предоставяне на декларацията е отразено и в Контролния лист за ОАСД – 

Приложение №28. 

 

Всички останали документи и условия към Процедурата остават без изменения. 

 

След обстойно запознаване с обстоятелствата наложили допълнения към 

Условията за кандидатстване комисията единодушно е взела следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява актуализирани Условия за кандидатстване по Процедура 
BG06RDNP001-19.264  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 6.4. "Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности" – Втори прием (със срок от 02.01.2019г. до 
09.02.2020 г. 17: 30 часа).: 

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

УС.  

 

 

Председател: 

Инж. Живко Георгиев  

 

Членове на УС:  

Невена Денева 

Кирил Жендов          

Митко Ненов    


