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ПРОТОКОЛ 

 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” 

 

 
Днес, 28.11.2018г., съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение “Местна 

инициативна група Тутракан – Сливо поле”, със седалище и адрес на управление: 

гр.Тутракан, ул.„Трансмариска“ № 31 , БУЛСТАТ 175893196, в заседателна  зала, ет.2 в  

сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ 

№ 31, се проведе общо събрание на сдружението. 

          При проверка на кворума, към 17.30 часа в залата присъстват следните членове на 

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”: 

1.За ЕТ “Ник – Пластик”, ЕИК 118501817,  с адрес на управление гр.Тутракан, 

ул.„КОМ”№3, Валя  Николова Петрова – лично, с протокол решение от 26.01.2017г. - 

като представител на стопански сектор; 

2. За Община Тутракан, с БУЛСТАТ 000565626, със седалище и адрес на 

управлениегр.Тутракан, ул.”Трансмариска”№31, Димитър Венков Стефанов, съгласно 

Решение № 40 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на Общински съвет  - гр. Тутракан  - 

като представител на публичен сектор; 

3. За СНЦ Ловно - рибарско дружество  „СОКОЛ”, с ЕИК/БУЛСТАТ 118515261 с 

адрес на управление гр.Тутракан , ул.”Трансмариска ”№25, Младен Русинов Минчев – 

оправомощен  с препотвърден протокол  с изх. №18 от 11.06.2018г. - като представител 

на нестопански сектор; 

4. За Община Сливо поле, с БУЛСТАТ 000530657, със седалище и адрес на 

управлениегр.Сливо поле, пл.”Демокрация”№1, Валентин Христов Атанасов, съгласно 

Решение №277 по Протокол №28 от 27.07.2017г. на Общински съвет  - гр. Сливо поле  - 

като представител на публичен сектор; 

5. За СНЦ „САКИН ТУНА”, с ЕИК/БУЛСТАТ176685052, с адрес на управление 

гр.Тутракан, ул.”Петър Берон”№18, Нехат НиязиевКантаров - лично, с протокол 

решение № 2711 от 27.01.2017г.- като представител на нестопански сектор; 

6.За „ЕРК-СИСТЕМИ”ЕООД, с ЕИК 202463675, със седалище и адрес на 

управление гр.Тутракан, ул.”Ана Вентура”№54,  Еркин Кемал Каранасуф– лично, с 

протокол решение от 26.01.2017г., като представител на стопански сектор; 
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7.За Кооперация „Българска кайсия”, ЕИК 118582064,  с адрес на управление 

гр.Тутракан, ул.”Беласица”№ 1, Николай Николаев Велчев - лично, с протокол решение 

№ 4 от 07.03.2018г.- като представител на стопански сектор; 

8. За Народно читалище „Васил Йорданов – 1942 г.”, с ЕИК/БУЛСТАТ 

000560248,  със седалище и адрес на управление с. Нова Черна, община Тутракан, 

ул.”Черно море”№2,представлявано от Тодорка Крумова Владимирова - оправомащена 

с  протокол №1 от 07.02.2017г. - като представител на нестопански сектор; 

9. За Народно читалище „Светлина - 1904”, с ЕИК/БУЛСТАТ 000559616,  със 

седалище и адрес на управлениес. Варненци, община Тутракан, ул.” 

Тутракан”№2,представлявано от Олга Иванова Атанасова-оправомащена с  протокол 

№03 от 13.02.2017г.- като представител на нестопански сектор; 

10. За Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1873”, с 

ЕИК/БУЛСТАТ000559146, със седалище и адрес на управление гр. Тутракан, пл. 

„Суворов” 2 ,Милен Василев Филипов - оправомощен с Протокол № 6 от 

05.05.2016г.,като представител на нестопански сектор; 

11. За Народно читалище „Светлина-1941”, с ЕИК/БУЛСТАТ 000559534, със 

седалище и адрес на управление с. Преславци, община Тутракан, ул. ”Първа”№ 2, Гюляр 

Ризова Али - оправомащена с  протокол № 03/13.02.2017г. - като представител на 

нестопански сектор; 

12. За „Салвиния” ООД, с ЕИК/БУЛСТАТ118575924, със седалище и адрес на 

управление гр.Тутракан, ул.”Трансмариска”№ 22, Камелия Михайлова Махакян – 

Оправомощена с протокол от 01.09.2016г.- като представител на стопански сектор; 

13. За ЗК „Христо Ботев-92”, ЕИК/БУЛСТАТ 828047106,с адрес на управление 

гр.Тутракан, ул.”Ана Вентура” № 66, представлявана от Цветелина Петкова Калчева– 

оправомощена с протокол №1/2018 и молба Вх.№ 22/14.09.2018 г. - като представител на 

стопански сектор; 

14. За Народно читалище „Нов живот- 1942”, с ЕИК/БУЛСТАТ000559720, със 

седалище и адрес на управление с.Търновци, община Тутракан, ул.”Първа” № 19, 

представлявано от Бекир Реджеб Изет – оправомощен с протокол от 24.04.2017г,- 

като представител на нестопански сектор; 

15. За Народно читалище „Възраждане - 1940”, с ЕИК/БУЛСТАТ000559203, със 

седалище и адрес на управление с.Старо село, община Тутракан, ул.”Съединение” № 33, 

представлявано от Светла Станева Коева– оправомощена с протокол №2/18.05.2018г. - 

като представител на нестопански сектор; 

16. За СНЦ „Футболен клуб „Заря” – с. Цар Самуил,ЕИК/БУЛСТАТ118579591 със 

седалище и адрес на управление с. Цар Самуил, Община Тутракан, ул. ”Васил Левски” 
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№ 12 – Мехмед Юмер Юмер - Оправомощен от ОС на СНЦ с протокол № 1 от 

10.02.2017г. - като представител на нестопански сектор; 

17. За„Калимок-Бръшлен” ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ 201106670, със седалище и 

адрес на управление гр. Тутракан, ул. ”Ген. Пантелей Киселов” № 18, д-р Йордан 

Стоянов Куцаров – лично, с протокол решение от 26.01.2017г. - като представител на 

стопански сектор; 

18. За ”БИ-ПЛАСТ 1”ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 200474559 със седалище и адрес на 

управление гр. Сливо поле, Община Сливо поле,  ул. ”Вихрен” № 9 – представлявано от 

Силвия Райчева Баткаджова  - Оправомощена по протокол от 27.02.2017г. – като 

представител на стопански сектор; 

19. За Народно читалище „Христо Ботев 1928”, с БУЛСТАТ 000523239, със 

седалище и адрес на управление гр.Сливо поле, ул.”Съединение” № 3, Генадия 

Георгиева-председател, като представител на нестопански сектор; 

20. За „Чиликови” ООД, ЕИК 203689307,с адрес гр.Сливо поле, Община Сливо 

поле, ул.”Хан Крум” № 11, Росен Евелинов  Чиликов – оправомощен с протокол от 

16.02.2017г., като представител на стопански сектор; 

21. Нилюфер Мурад Осман – като земеделски производител, с постоянен адрес 

с.Юделник, община Сливо поле, ул.”Хан Кубрат” № 9 - лично, като представител на 

стопански сектор; 

22. Анелия Миткова Моллова – като земеделски производител, с постоянен адрес 

с гр. Сливо поле, Община Сливо поле, ул. „Околчица” № 5а - лично, като представител 

на стопански сектор; 

23. За „ЕЛИДА ФИНАНС” ЕООД, ЕИК 200936975 със седалище и адрес на 

управление гр. Сливо поле, община Сливо поле, ул. ”Рила” № 10, Валентин Васков 

Джамбазов – лично, като представител на стопански сектор; 

24. За СНЦ „Воля”, с ЕИК/БУЛСТАТ 117610411, със седалище и адрес на 

управление с. Ряхово, община Сливо поле, ул.”Бачо Киро” № 2а, Йорданка Георгиева 

Тонева – оправомощена с Протокол №1 от 19.11.2015г.на СНЦ „Воля” - като 

представител на нестопански сектор; 

25. За Народно читалище ”Познай себе си 1911” – с. Ряхово,  БУЛСТАТ 

000523196, със седалище и адрес на управление с. Ряхово, община Сливо поле, ул. ”Цар 

Борис I” № 2, Антоанета Николова Атанасова - оправомощена с Протокол № 1 от 

02.02.2017г., като представител на нестопански сектор; 

26. За СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан”, с 

ЕИК/БУЛСТАТ176472549, със седалище и адрес на управление гр. Тутракан, 
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ул.”Трансмариска” № 10, ет. 2, Славянка Ангелова Иванова – оправомощена с протокол 

№ 17 от 09.10.2018г. - като представител на нестопански сектор; 

27. За „Рибарска среща-Ряхово”ЕООД, ЕИК 202966986, с адрес с.Ряхово,  община 

Сливо поле,  ул. ”Цар Борис I” № 32, Ивелина Йорданова Василева – оправомощена с 

протокол от 27.01.2017г. - като представител на стопански сектор; 

28. Сали Шукриев Салиев, като земеделски производител, с постоянен адрес с. 

Кошарна, общ. Сливо поле, ул. „Опълченска” № 10 – лично, като представител на 

стопански сектор; 

29. Бахтинар Неджатиева Османова – като земеделски производител, с постоянен 

адрес с. Стамболово, Община Сливо поле, ул. „Възраждане” № 28 - лично, като 

представител на стопански сектор; 

30. За „СИ – ФРУТС” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 117695319 със седалище и адрес на 

управление с. Стамболово, Община Сливо поле, ул. ”Стара планина” № 9 - Синан Садула 

Вейсал Оправомощен - като представител на стопански сектор; 

31. Еран Невзатов Салиев - като земеделски производител, с постоянен адрес гр. 

Сливо поле, ул.”Бузлуджа” № 10 - лично, като представител на стопански сектор; 

32. За СНЦ „Клуб по водомоторен спорт - Ряхово”, БУЛСТАТ176586271 със 

седалище и адрес на управление с.Ряхово, община Сливо поле, ул.” Александър 

Стамболийски” № 16, Татяна Цанкова Димитрова – оправомощена с Протокол №2017-

01 от 26.02.2017г., като представител на нестопански сектор; 

33. За СНЦ „МЛАДЕЖИ-ЕВРОПРО”,ЕИК/БУЛСТАТ 176812083 със седалище и 

адрес на управление гр. Сливо поле, Община Сливо поле, бул. ”Дружба” № 32 – 

представлявано от Метин Айдънов Ибрямов - Оправомощен от ОС на СНЦ по протокол 

№ 1 от 19.01.2017г. и Алпер Исмаилов - председател - като представител на нестопански 

сектор; 

34. За „Моллов-пласт”ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 202673353 със седалище и адрес на 

управление с.Голямо Враново, Община Сливо поле, ул. ”Рила” № 13 – представлявано от 

Емил Сидеров Моллов- като представител на стопански сектор; 

35. За Народно читалище ”Христо Ботев 1942” – с. Белица,  БУЛСТАТ 000559662, 

със седалище и адрес на управление с. Белица община Тутракан, ул.”Десети май” № 65, 

Димитричка Петкова Василева - представител на нестопански сектор; 

36. За Народно читалище ”Искра 1928” – с. Цар Самуил,  БУЛСТАТ 000560052, 

със седалище и адрес на управление с. Цар Самуил, община Тутракан, ул. ”Дочо 

Михайлов” № 19, Адем Шукри Адем - представител на нестопански сектор; 
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Събранието се откри от Председателя на Управителния съвет – г-н Димитър 

Стефанов, който информира присъстващите членове, че същото е свикано по инициатива 

на Управителния съвет, съгласно решение по протокол от 25.10.2018г., на основание чл. 

34, ал. 1 от Устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. Спазени са изискванията на чл. 34 от Устава относно реда за свикване 

на общо събрание: 

- изготвена е покана за провеждане на събранието, която съдържа дневен 

ред, датата, часа и мястото за провеждане на събитието; 

- поканата и всички материали по дневния ред са изпратени/връчени на 

членовете на сдружението при спазване на срока, определен в Устава; 

- поканата е публикувана на интернет страницата на СНЦ „МИГ Тутракан – 

Сливо поле” http://mig.tutrakan-slivopole.bg/, на интернет страницата на Община Тутракан 

http://tutrakan.egov.bg/ и на интернет страницата на Община Сливо поле 

http://slivopole@slivopole.bg/, както и е поставена на информационното табло в сградата 

на МИГ с дата 26.10.2018г. по протокол на Управителния съвет от 25.10.2018г.; 

- материалите по дневния ред са били налични в офиса на Сдружението и са 

били на разположение на членовете на сдружението; 

От общо 42 редовно поканени членове на Сдружението, на заседанието 

присъстват 36 /тридесет и шест/ члена, подписали се в списъка на присъстващите – 

неразделна част от настоящия протокол. 

На заседанието присъстваха и доц.д-р Валентина Иванова Маринова -

Изпълнителния директор на СНЦ ”МИГ Тутракан – Сливо поле”, г-жа Шенел Абилова 

Хасанова - Експерта по прилагане на Стратегията за ВОМР и г-жа Галина Любомирова 

Стойкова – Експерт – икономист на СНЦ ”МИГ Тутракан – Сливо поле”. 

При проверка на наличния кворум се установи, че на събранието присъстват 

повече от половината от всички членове на общото събрание и на основание чл.35, ал.1 

от Устава на Сдружението събранието е законно. 

Председателя на УС – д-р Димитър Венков Стефанов откри събранието, като  

приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане на събранието. Той  

предложи в изпълнение на изискванията на закона за юридическите лица с нестопанска 

цел  и устава на сдружението да бъдат избрани председател на настоящото общо 

събрание, секретар - протоколчик на събранието. 

 Г- жа Камелия Махакян предложи да бъдат избрани както следва : 

1. за Председател на общото събрание - д-р Димитър Венков Стефанов  

2. за секретар -  преброител /протоколчик на общото събрание – Милен Филипов 

 Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател и 

секретар – преброител /протоколчик на събранието не са направени, след което взе 

следното 

 

http://mig.tutrakan-slivopole.bg/
http://tutrakan.egov.bg/%20и
mailto:slivopole@ru-se.com
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ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

1. Избира за Председател на общото събрание - д-р Димитър Венков Стефанов  

2. Избира за секретар – преброител/протоколчик на общото събрание – Милен 

Василев Филипов 

Гласували  “ЗА“  - 36 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “ – няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма. 

 

Покани присъстващите членове да се изкажат по предварително изготвения и 

предоставен на членовете на Общото събрание дневния ред и да направят своите 

предложения.  

Г-жа Маринова направи предложение за отпадане на Точка 4 от дневния ред 

„Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради 

законодателни промени – отпадане на Наредби № 9, 12 и 20 на МЗХГ и нови указания на 

УО.“, поради изчакване на отговор от УО – МЗХГ. 

 

Г-н Стефанов предложи да бъде гласувано така представеното предложение: 

 

При 36 членове с право на глас 

Гласували “ЗА“ – 36 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

 

Нямаше други изказвания и въпроси. Г-н Стефанов подложи на гласуване така 

предложения дневен ред: 

 

При 36 членове с право на глас 

Гласували “ЗА“ – 36 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ по приемане на дневния ред: 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане на насоки за кандидатстване по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан 

–Сливо поле“ по  ОПИК и ОПОС. 

- докладва доц.д-р Валентина Иванова Маринова – Изп. директор на СНЦ ”МИГ 

Тутракан – Сливо поле” 

2.  Индикативен график за 2019 год.  

- докладва доц.д-р Валентина Иванова Маринова – Изп. директор на СНЦ ”МИГ 

Тутракан – Сливо поле” 

3. Обсъждане и вземане  на Решение за определяне на  представители сред 

членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в КППП по 

следните мерки от ПРСР – Мярка 6.4, Мярка 7.5, Мярка 21, съгласно 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ  НА ПРОЦЕДУРАТА НА 

МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР. 

- докладва доц.д-р Валентина Иванова Маринова – Изп. директор на СНЦ ”МИГ 

Тутракан – Сливо поле” 

4. Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“, след 

сключване на споразумението от РД-50 58/ 25.07.2018год. 

- докладва доц.д-р Валентина Иванова Маринова – Изп. директор на СНЦ ”МИГ 

Тутракан – Сливо поле” 

5. Освобождаване на членове на Общото събрание. 

- докладва д-р Димитър Стефанов - Председател на СНЦ ”МИГ Тутракан – 

Сливо поле” 

6. Приемане на членове на Общото събрание. 

- докладва д-р Димитър Стефанов - Председател на СНЦ ”МИГ Тутракан – 

Сливо поле” 

7. Разни. 

 

 

 

По т. 1 от дневния ред  - Обсъждане на насоки за кандидатстване по мярка 19.2 - 

СВОМР МИГ „Тутракан – Сливо поле“ по  ОПИК и ОПОС.  
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Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ 

Тутракан – Сливо поле” д-р Димитър Стефанов даде думата на г-жа Валентина 

Маринова - Изпълнителен директор на Местната инициативна група. 

Изпълнителният директор информира присъстващите, че през 2019 год. предстои 

отваряне на процедури по прием на проектни предложения по ОПИК и ОПОС, като 

представи насоки за кандидатстване по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан – Сливо 

поле“ по  ОПИК и ОПОС, и отбеляза, че преди това ще бъдат проведени обществени 

обсъждания на горецитираните насоките за кандидатстване.  

Коментирани бяха: 

1. Минимални и максимални допустими стойности по отделните мерки; 

2. Допустими кандидати; 

3. Дейности, допустими за финансиране; 

4. Категории разходи допустими за финансиране; 

5. Приложим режим за минималните разходи; 

6. Минимален и максимален срок за изпълнение на проектите; 

7. Критерии и методика за оценка на проектните предложения; 

8. Начин за подаване на проектните предложения/концепции за проектните 

предложения; 

9. Списък с документи, които се подават при кандидатстване; 

10. Краен срок за подаване на проектните предложения; 

11. Приложенията към Условията за кандидатстване; 

 

Председателят даде думата на присъстващите за разисквания и въпроси. 

Не бяха направени възражения, не бяха изразени становища и предложението бе 

подложено на гласуване:  

Гласували “ЗА“  - 36 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

Общото събрание взе следното  
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РЕШЕНИЕ № 1: 

ПРИЕМА единодушно, представените насоки за кандидатстване по мярка 19.2 - 

СВОМР МИГ „Тутракан – Сливо поле“ по  ОПИК и ОПОС. 

 

По т. 2 от дневния ред – Индикативен график за 2019 год.  

По втора точка Изпълнителният директор на сдружението г-жа Валентина 

Маринова, представи Индикативен график за 2019 год. и обясни, че съгласно 

изискванията на Наредба № 22/2015г. (изм. и доп. бр. 69/25.08.2017 г.), чл. 62 за 

изпълнение на стратегията за ВОМР, МИГ е длъжна да одобри и публикува на 

електронната си страница индикативна годишна работна програма за приемите по 

съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година – 2019 г.  

Г-жа Маринова съобщи, че мерките от ПРСР: 7.2 и 7.6 ще бъдат отворени през 

месец февруари 2019 г., а останалите: 4.1, 4.2, през месец април 2019 г. Мерките  по  

ОПИК и ОПОС се предвижда да бъдат отворени в края на месец февруари 2019 г.  

 

Председателят даде думата на присъстващите на общото събрание за разисквания 

и въпроси. 

Не бяха направени възражения и други предложения. 

 

Точката бе подложено на гласуване:  

Гласували “ЗА“  - 36 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

Общото събрание взе следното  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

ПРИЕМА единодушно, Индикативен график за 2019 год. на СНЦ „МИГ 

Тутракан – Сливо поле”, на основание чл. 62 от Наредба 22/2015г. (изм. и доп. ДВ. бр.69 

от 25.08.2017 г.). 

 

По т. 3 от дневния ред – Обсъждане и вземане  на Решение за определяне на  

представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в 
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КППП по следните мерки от ПРСР – Мярка 6.4, Мярка 7.5, Мярка 21, съгласно 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ  НА ПРОЦЕДУРАТА НА 

МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР. 

Бяха направени предложения за следните представители сред членовете на 

Общото събрание, които да участват като оценители в КППП: 

- Камелия Махакян - „Салвиния” ООД 

- Милен Филипов - Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1873” 

- Йорданка Тонева - СНЦ „Воля” 

- Адем Адем - Народно читалище ”Искра 1928” 

- Валя Петрова - ЕТ “Ник – Пластик” 

- Цветелина Калчева - ЗК „Христо Ботев-92” 

- Йордан Куцаров - „Калимок-Бръшлен” ЕООД 

- Валентин Джамбазов - „ЕЛИДА ФИНАНС” ЕООД 

- Таня Димитрова - СНЦ „Клуб по водомоторен спорт - Ряхово”, 

Изпълнителният директор информира присъстващите, че съгласно разпоредбите 

на Регламент 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18.07.2018 г. за 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и Параграф 1 от 

допълнителните разпоредби на Търговския закон, следните лица са недопустими: 

- Камелия Махакян - „Салвиния” ООД – е член на УС и не може да бъде включена, като 

оценител в КППП;  

- Милен Филипов - Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1873” – е член на УС и 

не може да бъде включен, като оценител в КППП;  

- Йорданка Тонева - СНЦ „Воля” 

- Адем Адем - Народно читалище ”Искра 1928” 

- Йордан Куцаров - „Калимок-Бръшлен” ЕООД 

 

Председателят даде думата на присъстващите за разисквания и въпроси.  

Не бяха направени възражения и г-н Димитър Стефанов подложи точката на 

гласуване: 

Гласували “ЗА“  - 36 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 
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Общото събрание взе следното  

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 3: 

 

 

ПРИЕМА, единодушно, Решение за определяне на представители сред членовете на 

Общото събрание, които да участват като оценители в КППП по следните мерки от 

ПРСР – Мярка 6.4, Мярка 7.5, Мярка 21, съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО 

ОТНОШЕНИЕ  НА ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР, както следва: 

1. Валя Петрова - ЕТ “Ник – Пластик” 

2. Цветелина Калчева - ЗК „Христо Ботев-92” 

3. Валентин Джамбазов - „ЕЛИДА ФИНАНС” ЕООД 

4. Таня Димитрова - СНЦ „Клуб по водомоторен спорт - Ряхово” 

 

 

По т. 4 от дневния ред – Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо 

поле“, след сключване на споразумението от РД-50 58/ 25.07.2018год. 

Г-жа Маринова обясни, че до момента са проведени 2 бр. двудневни обучения на 

КВО и УС на МИГ „Тутракан - Сливо поле“ за прилагане на СВОМР и 2 бр. обучения на 

КВО и УС на МИГ „Тутракан - Сливо поле“ за оценка на проектни предложения. На 

07.11.2018 г. бе проведена конференция по прилагане на СВОМР. 

По мерките от ПРСР - 6.4, 7.5  вече има отворен прием на 19.11.2018 г. с краен 

срок за подаване на документи до 17:00 часа на 04.02.2019 г. А по Мярка 21 приемът ще 

бъде отворен на 05.12.2018 г., с краен срок до 17:00 часа на 06.03.2019 г. 

 

На основание горе изложеното председателят даде думата на присъстващите за 

разисквания и въпроси. 

Въпроси не бяха повдигнати, разисквания не бяха направени и предложението бе 

подложено на гласуване: 

 

Гласували “ЗА“  - 36 члена. 
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Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

Общото събрание взе следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4: 

 

ПРИЕМА, напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“, 

след сключване на споразумението от РД-50 58/ 25.07.2018год. 

 

 

По т. 5 от дневния ред - Освобождаване на членове на Общото събрание 

 

Г-н Димитър Стефанов докладва,  че досегашния член на ОС Лидия Иванова 

Светославова, бе член на Общото събрание на Сдружението в качеството й на 

представляващ и оправомощена с Протокол №07 от 10.02.2017г. на СНЦ „Сдружение за 

развитие на туризма в региона на Тутракан“,  гр. Тутракан. Поради настъпили промени в 

управлението на СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“, а 

именно избор на нов представител, се налага г-жа Лидия Иванова Светославова да бъде 

заместена като член на ОС от новия представител на СНЦ „Сдружение за развитие на 

туризма в региона на Тутракан“, гр. Тутракан, а именно  Славянка Георгиева Иванова – 

член на УС на СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“, 

оправомощена по Протокол № 17 /09.10.2018г., с ЕГН **********,  притежаваща лична 

карта № *********, издадена от МВР – гр. Силистра с постоянен адрес с. Нова черна, 

общ. Тутракан, ул „Балчик“ №13. 

Председателят предложи новия представляващ СНЦ „Сдружение за развитие на 

туризма в региона на Тутракан“, а именно  Славянка Георгиева Иванова - член на УС на 

СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“, оправомощена с 

Протокол № 17 /09.10.2018г., да бъде приета за член на ОС. 

Въпроси не бяха повдигнати, разисквания не бяха направени и предложението бе 

подложено на гласуване: 

 

Гласували “ЗА“  - 36 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 
 

Общото събрание взе следното  
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РЕШЕНИЕ № 5: 

 

ОСВОБОЖДАВА, Лидия Иванова Светославова, като член на Общото събрание 

на Сдружението в качеството й на представляващ и оправомощена с Протокол № 07 от 

10.02.2017г. на СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“, гр. 

Тутракан, ЕИК: 176472549. 

 

 

По т. 6 от дневния ред - Приемане на членове на Общото събрание. 

Председателят предложи новия представляващ СНЦ „Сдружение за развитие на 

туризма в региона на Тутракан“, а именно  Славянка Георгиева Иванова – в качеството и 

на член на УС на  СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“ с 

адрес на управление: област Силистра, община Тутракан, гр. Тутракан, ул. 

”Трансмариска” № 10, ЕИК: 176472549 да бъде приета за член на ОС. 

Въпроси не бяха повдигнати, разисквания не бяха направени и предложението бе 

подложено на гласуване: 

 

Гласували “ЗА“  - 36 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

 

Общото събрание взе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 6: 

 

ПРИЕМА, Славянка Георгиева Иванова, като член на Общото събрание на 

Сдружението в качеството и на представляващ СНЦ „Сдружение за развитие на туризма 

в региона на Тутракан“ с адрес на управление: област Силистра, община Тутракан гр. 

Тутракан, ул. ”Трансмариска” № 10, ЕИК: 176472549. 

 

 

По т. 7 от дневния ред – Разни. 

 

По тази точка не бяха направени предложения. 

 



 
 

    

Европейски земеделски фонд  за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНАИНИЦИАТИВНА ГРУПАТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10,ет.2, тел. , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________www.mig.tutrakan-slivopole.bg____________________________________________ 
СпоразумениезаизпълнениенастратегиязаводеноотобщноститеместноразвитиеРД № 50-58/ 25.07.2018г.помярка 19 

„Воденоотобщноститеместноразвитие” отПрограматазаразвитиенаселскитерайонизапериода 2014 – 2020 г., 
съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскияземеделскифондзаразвитиенаселскитерайони. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред на Общото събрание на сдружение с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “Местна инициативна 

группа Тутракан – Сливо поле” бе закрито. 

 

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “Местна 

инициативна группа Тутракан – Сливо поле”, са приложени към настоящия протокол и 

представляват неразделна част от него. 

 

 

 

 

Председател на ОС:…………п………….  

     

1. Димитър Стефанов       

 

Секретар - протоколчик на ОС:……..п……  

     

2. Милен Филипов    

 

Председател на УС:………….п ………….  

 

3. Димитър Стефанов 

 


