
 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-

КРУШАРИ” 

 

Днес, 17 декември 2018 г. 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 от две точки: 

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

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG06RDNP001-19.076 МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 4.1.  

«Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» за 2018 г.  

2. Одобряване на Обява за прием на проектни предложения към 

Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията 

на Местна инициативна група – МИГ Тервел - Крушари, по мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ за 2019 г. 

Други. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев и членовете 

на УС: Валентин Петров, Кирил Жендов  и Невена Денева.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъстваха  Стоян Дамянов- изп. директор, Невена Кирова – 

координатор на МИГ и Председателя на Комисията за подбор на проектни 

предложения по подмярка 4.1, Даниела Николова – експерт по прилагане на 

СВОМР към МИГ и Секретар на на Комисията за подбор на проектни предложения 

по подмярка 4.1. 

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

Кирова запозна членовете на УС с резултатите от извършените оценки от 

Комисията за подбор на проектни предложения, определена със Заповед № 

11/16.11.2018 г. на Председателя на УС.  Тя представи пред членовете на 

Управителния съвет резултатите от работата на комисията, отразени в подписаните 

четири броя протоколи и обобщени в Оценителен доклад.  

Г- жа Кирова  представи подадените 17 проектни предложения, като поясни, че два 

от проектите са оттеглени и подадени  наново. Обект на оценка от Комисията са 

били 15 проектни предложения по Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства» за 2018 г.  постъпили в  периода  на Първи прием с начало: 

20.09.2018 г., и с краен срок: 16.11.2018 г. 17:30 часа. 

Съгласно ПРАВИЛА НА СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ” за работата на Комисия 

за подбор на проектни предложения (КППП)  Чл. 11. (2) В рамките на 

процедурата кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. 

При подаване на повече от едно проектно предложение от един кандидат, 

Комисията за подбор разглежда само последното подадено в ИСУН2020, като 



предходните се считат за оттеглени, от подадените 17 проектни предложения на 

разглеждане са подлежали 15: 

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 25.11.2018 г. комисията 

единодушно е взела следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Гореописаните нередовности са реално отстраними и не касаят същината 
на проектните предложения, но без тях разглеждането на проектните 
предложения не може да продължи,  

2. Съгласно Процедурите за подбор на проекти на МИГ Тервел-Крушари, да се 
изпратят уведомителни писма за предоставяне на допълнителната 
информация за отстраняване на констатираните нередовности  от 
кандидатите по проекти:  

3. Допълнителната информация да се предостави: 
1) в срок до  7  календарни дни от уведомяването, кандидатите да 

представят допълнителната информация за отстраняване на 
констатираните нередовности : 

2) за дата на получаване на уведомлението се счита датата на 
изпращането му чрез ИСУН 2020. 

3) неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до 
прекратяване на оценката на проекта.  

4) отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване 
на качеството на проектното предложение и до нарушаване на 
принципите по чл.29, ал.1, т.1 и и т.2 от ЗУСЕСИФ.  

5) изпратеният отговор да се счита за получен от Комисията с 
изпращането му в ИСУН. 

4. Председателят на комисията да подготви уведомителните писма и 
организира информирането на кандидатите. 

 
На  Третото заседание на Комисията, проведено на 04.12.2018 г., след като се 
запозна с представените документи и отговори, комисията е взела следното  

РЕШЕНИЕ: 

5. Отговорите по уведомителните писма са получени в указаните срокове и в 
тях са представени изисканите документи, които са приложени като 
прикачени към проектните предложения. 

6. Отстранените нередовностите по проектите, за които са били изпратени 
Уведомителни писма, не са довели до подобряване на качеството на 
проектните предложения и не подлежат на оценка. 

7. Получените отговори да бъдат приети.  

 
 

На базата на приключените оценителни листа по ОАСД на 15-те  проекта, 

комисията на 08.12.2018 г. от 13:30 е провела проведе поредното заседание на което 

е взено следното. 

 

РЕШЕНИЕ: 

8. Преминават ОАСД (оценка за административно съответствие и 
допустимост) всички 15 (петнадесет) от подадените и оценени проектни 
предложения: 

9. Няма проекти, които да са отстранени на етап ОАСД: 



10. Дейността на оценителната комисия да продължи с Техническа и 
финансова оценка на преминалият етапа на ОАСД проектно предложение  

 
ПП рег. номер Наименование 

BG06RDNP001-19.076-
0002 

Механизиране на процесите по доене 

BG06RDNP001-19.076-
0003 

„Модернизиране на процесите по доене и 
поддържане на пасището във фермата на земеделски 
стопанин Венцислав Вълчев” 

BG06RDNP001-19.076-
0004 

Изграждане на склад за съхранение на пчелни 
продукти и модернизиране на процесите по добив на 
пчелен мед в стопанството на Георги Бохоров 

BG06RDNP001-19.076-
0005 

„Модернизиране на кравеферма, включващо 
подмяна на покривни материали и закупуване на 
ехограф“ 

BG06RDNP001-19.076-
0006 

"Подобряване конкурентноспособността на ЗП 
Иван Веселинов Иванов" 

BG06RDNP001-19.076-
0007 

Закупуване на машина за косене на лавандула 
МЕТАЛАГРО МА 301 S 

BG06RDNP001-19.076-
0008 

Закупуване на прикачен комбайн за лавандула 
марка BONINO, модел BE 500 

BG06RDNP001-19.076-
0009 

Създаване на 33.700 дка. трайни насаждения от 
лавандула и закупуване на земеделска техника 

BG06RDNP001-19.076-
0011 

Закупуване на земеделска техника за обработка на 
насаждения от лавандула 

BG06RDNP001-19.076-
0012 

Инвестиционен проект за закупуване на 
земеделска техника и инвентар 

BG06RDNP001-19.076-
0013 

Закупуване на прикачен комбайн за лавандула 

BG06RDNP001-19.076-
0014 

Инвестиционен проект за закупуване на 
земеделска техника и инвентар 

BG06RDNP001-19.076-
0015 

Закупуване на земеделска техника за обработка и 
прибиране на лавандула 

BG06RDNP001-19.076-
0016 

Закупуване на оборудване за кравеферма 

BG06RDNP001-19.076-
0017 

Инвестиции в стопанството на „ЕСЕНШЪЛ 
ОЙЛС“ЕООД за покупка на прикачен инвентар за 
обработка и реколтиране на лавандула 



В резултат на приключване на оценителните листи и взетите решения, председателят на КППП  е извършил Обобщена ОАСД с, което 
на 08.12.2018 г. е приключила Оценката за Административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения .  

Председателят на КППП, подробно запозна УС и с работата на Комисията през Етапа на ТФО започнал на 08.12.2018 г. с автоматично 
разпределяна на проектните предложения между тримата оценители за извършаване на Техническа и финансова оценка, както и с 
направените оценки на проектите и взетите Решения: 

 
 

Поред
ен 
номер Статус 

Одобре
но БФП 
(лв.) 

Процедур
а 

Номер на 
ПП Наименование Кандидат 

Дата на 
регистрац
ия Статус 

Анулир
ано 
класира
не Обобщена оценка 

1 Одобрен
о 

32 917,27 МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0004 

Изграждане на склад 
за съхранение на 
пчелни продукти 

Георги 
Стойчев 
Бохоров - 
земеделски 
стопанин 
физическо 
лице 

04.11.2018 
07:40 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 75 
 

2 Одобрен
о 

79 
950,00 

МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0011 

Закупуване на 
земеделска техника за 
обработка на н... 

ЗС МЕЛИХА 
АХМЕД 
ДЮКЯНДЖ
И 

13.11.2018 
17:22 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 55 
 

3 Одобрен
о 

38 
809,25 

МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0014 

Инвестиционен проект 
за закупуване на 
земеделска т... 

Таня 
Георгиева 
Рачева 

15.11.2018 
18:15 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 55 
 



Поред
ен 
номер Статус 

Одобре
но БФП 
(лв.) 

Процедур
а 

Номер на 
ПП Наименование Кандидат 

Дата на 
регистрац
ия Статус 

Анулир
ано 
класира
не Обобщена оценка 

4 Одобрен
о 

79 601,69 МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0016 

Закупуване на 
оборудване за 
кравеферма 

"Агро Егер" 
ЕООД 

16.11.2018 
16:08 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 55 
 

5 Одобрен
о 

50 
905,00 

МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0002 

Механизиране на 
процесите по доене 

Иван 
Ангелов 
Иванов - 
земеделски 
стопанин 
физическо 
лице 

26.10.2018 
20:40 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 50 
 

6 Одобрен
о 

16 
700,00 

МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0007 

Закупуване на машина 
за косене на лавандула 
МЕТАЛА... 

ЗС Росица 
Георгиева 
Петрова 

11.11.2018 
14:47 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 50 
 

7 Одобрен
о 

45 
000,00 

МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0017 

Инвестиции в 
стопанството на 
„ЕСЕНШЪЛ 
ОЙЛС“ЕООД за... 

"ЕСЕНШЪЛ 
ОЙЛС"ЕОО
Д 

16.11.2018 
16:18 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 50 
 

8 Одобрен
о 

23 154,35 МИГ 
Тервел - 

BG06RDNP00
1-19.076-0009 

Създаване на 33.700 
дка. трайни 

ХРИСТО 
ПЛАМЕНОВ 

12.11.2018 
15:50 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 



Поред
ен 
номер Статус 

Одобре
но БФП 
(лв.) 

Процедур
а 

Номер на 
ПП Наименование Кандидат 

Дата на 
регистрац
ия Статус 

Анулир
ано 
класира
не Обобщена оценка 

Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

насаждения от лава... ИГНАТОВ ОАСД Да  

ТФО Да 45 
 

9 Одобрен
о 

77 653,62 МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0003 

„Модернизиране на 
процесите по доене и 
поддържане ... 

Венцислав 
Манолов 
Вълчев 

30.10.2018 
20:27 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 40 
 

10 Одобрен
о 

40 
500,00 

МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0008 

Закупуване на 
прикачен комбайн за 
лавандула марка ... 

ЗС Живко 
Димитров 
Петров 

11.11.2018 
16:40 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 40 
 

11 Одобрен
о 

57 
065,00 

МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0015 

Закупуване на 
земеделска техника за 
обработка и пр... 

ЗС ДЕЯН 
ДИМИТРОВ 
ПЕТРОВ 

16.11.2018 
12:32 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 40 
 

12 Одобрен
о 

72 897,37 МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 

BG06RDNP00
1-19.076-0005 

„Модернизиране на 
кравеферма, 
включващо подмяна 
на... 

РАДИДА 
ООД 

06.11.2018 
09:46 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 35 
 



Поред
ен 
номер Статус 

Одобре
но БФП 
(лв.) 

Процедур
а 

Номер на 
ПП Наименование Кандидат 

Дата на 
регистрац
ия Статус 

Анулир
ано 
класира
не Обобщена оценка 

"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

13 Одобрен
о 

64 
539,00 

МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0012 

Инвестиционен проект 
за закупуване на 
земеделска т... 

Димитър 
Стоянов 
Иванов 

14.11.2018 
17:01 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 35 
 

14 Одобрен
о 

63 
584,00 

МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0006 

"Подобряване 
конкурентноспособнос
тта на ЗП Иван Ве... 

ЗП Иван 
Веселинов 
Иванов 

10.11.2018 
22:50 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 20 
 

15 Одобрен
о 

40 
500,00 

МИГ 
Тервел - 
Крушари, 
Марка 4.1 
"Инвестици
и в 
земеделски 
стопанства" 

BG06RDNP00
1-19.076-0013 

Закупуване на 
прикачен комбайн за 
лавандула 

ЗП 
Константин 
Атанасов 
Георгиев 

15.11.2018 
11:16 

Регистрира
но 

Да 

Тип 
Преминав

а Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 20 
 

 

 



 

 

След представянето на резултатите от Обобщената оценка и класиране, бе пояснено, 

че се констатира, за последните два проекта  с: 

 рег. № BG06RDNP001-19.076-0006 на ЗП Иван Веселинов Иванов за 63 584,00 БФП 

и  рег. № BG06RDNP001-19.076-0013 на ЗП Константин Атанасов Георгиев – за 40 

500,00 БФП,  са с равен брой точки на ТФО – 20 точки, и в системата 

проектното предложение с рег. № BG06RDNP001-19.076-0013 на ЗП Константин 

Атанасов Георгиев е разпределено в Статус: Резерва. 

В този случай на оценка е било необходимо да бъде спазено регламентираното в 

Указанията за кандидатстване и методиката за оценка към процедурата условие: 

„В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни 

оценки и за които не достигат средства, същите ще бъдат финансирани с по-

нисък интензитет на финансовата помощ, (намален пропорционално, спрямо 

общата стойност на проектното предложение) след писмено съгласие на 

кандидатите и предоставен допълнителен финансов анализ на проекта . Ако 

кандидат/и откаже да бъде финансиран с по-нисък интензитет на финансовата 

помощ, това не пречи на другия /те кандидат/и да бъдат финансирани с вече 

определения по-нисък интензитет на финансовата помощ. Средствата от 

отказал се кандидат се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.“ 

 Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 4.1 – 750 

000,00 лв. 

 Общ размер на субсидията за която е кандидатствано - 783 776,55 лв. 

 Недостиг за финансиране - 33 776,55 лв. 

В резултат на направените констатации, КППП е взела следното  

РЕШЕНИЕ: 

11. Приема направените Технически и финансови оценки по проектите; 

12. Да се пристъпи към анулиране на направеното класирането; 

13. Да си изчисли коефициента на намаление на интензитета на  проекти: 

рег. № BG06RDNP001-19.076-0006 на ЗП Иван Веселинов Иванов -  63 584,00 лв. 

заявена БФП и  рег. № BG06RDNP001-19.076-0013 на ЗП Константин Атанасов 

Георгиев –  40 500,00 лв. заявена БФП,  които са с равен брой точки на ТФО – 

20 точки. 

14. Да се подготвят уведомителни писма до кандидатите.  

15. След получаване на писмата за съгласие, за намаление на интензитета на 

Безвъзмездната финансова помощ да се извърши ново класиране. 

В изпълнение на взетите Решения, Председателя на КППП  е извърши анулиране 

на класирането. 



Определението на интензитета на подпомагане е било направено на база следните 

изчисления: 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 
подмярка 4.1 750 000,00 лв. 

Стойност на одобрената БФП на Проектните 
предложения с точки от 75 до 35  - 679 692,55 лв. 

Остатък за разпределяне между двете проктни 
предложения с равен брой 20  точки 70 307,45 лв. 

 

№ на проектното предложетие  

Обща стойност на 
проектното 
предложение 

Процент на БФП спремо 
общата стойност на 
проекта 

Заявена стойност 
на БФП 

BG06RDNP001-19.076-0006 
158960,00 лв. 40% 

63 584,00 

BG06RDNP001-19.076-0013 

81000,00 лв.  
 

50% 
40 500,00 

Общо заявената БФП за 
двата проекта 

  
104 084,00 

  

70307,45/104084,00= 0,675487587 коефициент на отношение между Остатъка за 

разпределяне между двете проектни предложения с равен брой 20  точки и Общо 

заявената БФП за двата проекта. 

№ на проектното предложетие  

Заявена 
стойност на 
БФП 

Коефициент на 
намален 
интензитет 

Намален интензитет  на 
БФП 

1 2 3 4=2*3 

BG06RDNP001-19.076-0006 
63 584,00 

0,675487587 42950,00 
 

BG06RDNP001-19.076-0013 
40 500,00 

0,675487587 27357,00 
 

Общо заявената БФП за двата 
проекта 104 084,00 

 
70307,00 

  

До кандидатите с проекти BG06RDNP001-19.076-0006 и BG06RDNP001-

19.076-0013, са изпратени уведомителни писма за съгласие, същите да бъдат 

финансирани с по-нисък интензитет на финансовата помощ. 

Техническата и финансова оценка на подадените проектни предложения 

е приключила на  15.12.2018 г.  

 

На 17.12.2018 г. във връзка с получени писма за съгласие/несъгласие за 
намаление на интензитетът на финансовата помощ на подадените проектни 
предложения с рег. № BG06RDNP001-19.076-0006 на ЗП Иван Веселинов Иванов и  
рег. № BG06RDNP001-19.076-0013 на  ЗП Константин Атанасов Георгиев,  с равен 
брой точки на ТФО – 20 точки, се пристъпи към тяхното разглеждане. 
 
 

По проектно предложение рег. № BG06RDNP001-19.076-0006 от  ЗП Иван 
Веселинов Иванов е получено писмо за съгласие, за намаление на стойността  на 
финансовата помощ на подаденото от него  проектно предложение в размер на 



42384,00 лв. БФП и е представена нова Таблица за допустимите инвестиции, с която 
стойността на проекта е редуцирана както следва: 
 

№ на проектното 

предложетие  

Обща стойност на 

проектното 

предложение 

Процент на 

БФП спремо 

общата 

стойност на 

проекта 

Заявена стойност на 

БФП 

BG06RDNP001-

19.076-0006 

105960,00 лв. 40% 
42 384,00,00 

 
По проектно предложение рег. № BG06RDNP001-19.076-0013 от  ЗП Константин 
Атанасов Георгиев е получено писмо за съгласие, за намаление на интензитета на 
финансовата помощ на подаденото от него  проектно предложение в размер на 
27 356,94 лв. БФП и е представена нова Таблица за допустимите инвестиции, с която 
стойността на проекта е редуцирана както следва: 
 

 

№ на проектното 

предложетие  

Обща стойност на 

проектното 

предложение 

Процент на 

БФП спремо 

общата 

стойност на 

проекта 

Заявена стойност на 

БФП 

BG06RDNP001-

19.076-0013 

81000,00 лв.  

 
33,774% 

27356,94 

 

 

 

След разглеждане на получените писма и документи, са били актуализирани 

стойностите на проектните предложения в ИСУН и се е извършило  ново 

класиране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Във връзка с горното, Управителният съвет взе единодушно следното   

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява Доклада на Комисията назначена със Заповед 
№11/16.11.2018 г.  за подбор на проектни предложения от 
проведената оценителна сесия на проекти по Процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG06RDNP001-19.076 МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 4.1.  
«Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»  за 2018 г. и  
одобрява за финансиране. 

 

 

Поре
ден 
номе
р Статус 

Одобрено 
БФП (лв.) Номер на ПП Наименование Кандидат 

1 Одобрено 32 917,27 BG06RDNP001-19.076-
0004 

Изграждане на 
склад за 
съхранение на 
пчелни продукти 

Георги Стойчев Бохоров 
- земеделски стопанин 
физическо лице 

2 Одобрено 79 950,00 BG06RDNP001-19.076-0011 Закупуване на 
земеделска 
техника за 
обработка на н... 

ЗС МЕЛИХА АХМЕД 
ДЮКЯНДЖИ 

3 Одобрено 38 809,25 BG06RDNP001-19.076-
0014 

Инвестиционен 
проект за 
закупуване на 
земеделска т... 

Таня Георгиева Рачева 

4 Одобрено 79 601,69 BG06RDNP001-19.076-
0016 

Закупуване на 
оборудване за 
кравеферма 

"Агро Егер" ЕООД 

5 Одобрено 50 905,00 BG06RDNP001-19.076-
0002 

Механизиране на 
процесите по 
доене 

Иван Ангелов Иванов - 
земеделски стопанин 
физическо лице 

6 Одобрено 16 700,00 BG06RDNP001-19.076-
0007 

Закупуване на 
машина за 
косене на 
лавандула 
МЕТАЛА... 

ЗС Росица Георгиева 
Петрова 

7 Одобрено 45 000,00 BG06RDNP001-19.076-0017 Инвестиции в 
стопанството на 
„ЕСЕНШЪЛ 
ОЙЛС“ЕООД за... 

"ЕСЕНШЪЛ 
ОЙЛС"ЕООД 

8 Одобрено 23 154,35 BG06RDNP001-19.076-
0009 

Създаване на 
33.700 дка. 
трайни 
насаждения от 
лава... 

ХРИСТО ПЛАМЕНОВ 
ИГНАТОВ 

9 Одобрено 77 653,62 BG06RDNP001-19.076-
0003 

„Модернизиране 
на процесите по 

Венцислав Манолов 
Вълчев 



Поре
ден 
номе
р Статус 

Одобрено 
БФП (лв.) Номер на ПП Наименование Кандидат 

доене и 
поддържане ... 

10 Одобрено 40 500,00 BG06RDNP001-19.076-
0008 

Закупуване на 
прикачен 
комбайн за 
лавандула марка 
... 

ЗС Живко Димитров 
Петров 

11 Одобрено 57 065,00 BG06RDNP001-19.076-0015 Закупуване на 
земеделска 
техника за 
обработка и пр... 

ЗС ДЕЯН ДИМИТРОВ 
ПЕТРОВ 

12 Одобрено 72 897,37 BG06RDNP001-19.076-
0005 

„Модернизиране 
на кравеферма, 
включващо 
подмяна на... 

РАДИДА ООД 

13 Одобрено 64 539,00 BG06RDNP001-19.076-0012 Инвестиционен 
проект за 
закупуване на 
земеделска т... 

Димитър Стоянов 
Иванов 

14 Одобрено        42 384,00 BG06RDNP001-19.076-
0006 

"Подобряване 
конкурентноспос
обността на ЗП 
Иван Ве... 

ЗП Иван Веселинов 
Иванов 

15 Одобрено       27 356,94 BG06RDNP001-19.076-0013 Закупуване на 
прикачен 
комбайн за 
лавандула 

ЗП Константин 
Атанасов Георгиев 

 

 

2. Одобрява сумата от 749433,49 лв. за финансиране на проектите подадени 
по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG06RDNP001-19.076 МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 
4.1.  «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»  за 2018 
г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

По т.2 от дневния ред: Актуализиране и одобряване на Обява за прием на 

проектни предложения към Стратегия за водено от общностите местно развитие за 

територията на Местна инициативна група – МИГ Тервел - Крушари, по мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ за 2019 г. 

 
Изпълнителният директор г-н Стоян Дамянов, информира членовете на УС, че в 

съответствие с взетото Решение на проведено заседание на УС на 26.06.2018 г., е 

одобрена Обява за прием на проектни предложения по Процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.012 

МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 4.2. Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти. 

В съответствие с Обявата е проведен Първия прием с период:  

Първи прием: Начало: 01.08.2018 г. / Краен срок: 30.09.2018 г. 17:30 
часа. 

В резултат на проведената процедура е одобрено за финансиране 1 (едно) 
проектно предложение с рег. №BG06RDNP001-19.003-0002: „Повишаване на 
конкурентноспособността на „Джамбо - Л” ЕООД, произвеждащо плодови сокове от 
собствена суровина”– с кандидат ДЖАМБО - Л ЕООД, който е премивал успешно  и 
двата етапа на оценка и е одобрен за финансиране в размера на исканата субсидия 
по мярка 4.2  - в размер на 41 600,00 лв.  

При така проведен Първи прием по подмарка 4.2 от общия размер на субсидията 
одобрена в СВОМР от 200 000,00 лв. остатъка за Втория прием през 2019 г. е в 
размер на 158 400,00 лв. 
В тази връзка на 02.01.2019 г. ще стартира Втория прием по Процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.012 

МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 4.2. Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти, с  Начало: 

02.01.2019 г./ Краен срок: 03.02.2019 г. 17:30 часа., за което е необходимо 

да бъде актуализирана Обявата за прием с наличния/оставащия финансов 

ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от 

Стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в 

настоящата процедура проекти. 

Предвид гореизложеното, членовете на УС, единодушно взеха следното  

РЕШЕНИЕ 

1. Актуализира Бюджета на приема по  Подмярка 4.2. за периода с  
Начало: 02.01.2019 г./ Краен срок: 03.02.2019 г. 17:30 часа., както следва: 
 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 158 400,00 лв.- 100% 

 Средства от ЕЗФРСР(сума / процент)- 142560,00 лв. -90% 

 Национално съфинансиране (сума / процент) -15840,00 лв. -10% 
  



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

2.1.  Актуализира Обявата за прием   по  Подмярка 4.2. за периода с  Начало: 
02.01.2019 г./ Краен срок: 03.02.2019 г. 17:30 часа, в съответствие с взетото в н.1 
Решение. 

2.2. Да информира УО в МЗХГ за направените промени 

 2.3. Не по-късно от 3 работни дни след активирането на Процедурата да предприе 
действия за  публикува обявата 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 сградата на МИГ-а..  

  
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието. 

 

Председател: 

Инж.Живко Георгиев …………………………. 

Членове на УС: 

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

Валентин Петров ........................  

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

 


