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П Р О Т О К О Л 
 

от заседание на Управителен съвет на  

Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна  

дейност „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” 
 

 

 

 Днес, 20.11.2018г. от 17.30 часа в Заседателната зала на Община 

Тутракан, находяща се на ул. „Трансмариска” № 31, в гр. Тутракан, се 

проведе заседание на Управителния съвет на „Местна инициативна група 

Тутракан – Сливо поле”. На срещата присъстваха следните членове: 

 
 1. Димитър Стефанов - представляващ Община Тутракан; 

           2. Валентин Атанасов - представляващ Община Сливо поле; 
           3. Валентин Джамбазов - представляващ „ЕЛИДА ФИНАНС”ЕООД; 
           4. Камелия Махакян - представляваща „САЛВИНИЯ”ООД; 

 5.Милен Филипов - представляващ НЧ „НИКОЛА ЙОНКОВ       
ВАПЦАРОВ - 1873 ” - гр.Тутракан; 
6. Мариана Димитрова - представляваща НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1928” 

гр. Сливо поле; 
           7. Николай Велчев - представляващ Кооперация „Българска кайсия”; 

 

На заседанието присъстват всички членове и има необходимия кворум. 

 

Проведеното заседание бе протоколирано от Милен Филипов. Единодушно 

бе приет следния дневен ред на заседанието: 

 

1. Вземане на решение за удължаване срока на прием на документи по 

Обява за конкурс за избор на независими външни експерти-оценители. 

2. Вземане на решение за промяна на Индикативен график за прием на 

проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР на СНЦ 

„МИГ Тутракан – Сливо поле“ за 2018 год. 
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След обсъждане Управителният съвет: 

 

РЕШИ: 

 

По точка 1 от дневния ред Вземане на решение за удължаване срока на 

прием на документи по Обява за конкурс за избор на независими 

външни експерти-оценители. 

След обявяване на конкурс за избор на независими външни експерти-
оценители и постъпили запитвания от страна на кандидати за външни 
експерти-оценители, се установи необходимост от удължаване на срока за 
прием, поради големият набор от документи, образци на документи за 
участие в конкурса и тяхното набавяне във времето. 

Председателят на УС предложи за гласуване направеното предложение. 

 

При 7 членове с право на глас 

Гласували  “ЗА“  - 7 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “ – няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма. 

 

и прие следното  

    РЕШЕНИЕ №1: 

 

Удължава се срока за прием на документи по Обява за конкурс за избор на 

независими външни експерти-оценители до 30.11.2018 г. 17:00 часа. 

 
Възлага на Председателя на Управителния съвет на основание чл.8, ал.1 от 
Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни оценители 
в Местна инициативна група "Тутракан – Сливо поле“ да бъде издадена 
заповед за провеждане на конкурса за избор на външни експерти - оценители 
на проекти към СВОМР и покана/обява с определен срок до 30.11.2018 17:00 
часа за представяне на документи и образци на документи за участие в 
конкурса. 
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По точка 2 от дневния ред Вземане на решение за промяна на 

Индикативен график за прием на проектни предложения по мерките от 

стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ за 2018 

год. 

На основание чл.31, т.8 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 

чл. 41, т. 14 от Устава на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“, във връзка с 

чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22/2015 г., за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" 

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", и 

решение № 4 на ОС по Протокол от 17.09.2018 г., Председателят на УС 

предложи промяна на Индикативен график за прием на проектни 

предложения по мерките от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – 

Сливо поле“ за 2018 год.  

Председателят на УС подложи на гласуване направеното предложение. 

 

При 7 членове с право на глас 

Гласували  “ЗА“  - 7 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “ – няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма. 

 

и прие следното  

    РЕШЕНИЕ №2: 

 

Променя Индикативен график за прием на проектни предложения по мерките 

от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ за 2018 год., 

както следва: 

-Датата за обявяване на приема на проектни предложения по Мярка 21 

„Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно 

наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ се променя от 

месец ноември 2018 г. на месец декември 2018 г.  

- Датата за обявяване на приема на проектни предложения по мерки: 
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4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ се променя от 

декември 2018 на април 2019 г.    

4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ се 

променя от декември 2018 на февруари 2019 г.    

7.2.„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 

на енергия“ се променя от декември 2018 на февруари 2019 г.    

7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата“ се променя 

от декември 2018 на февруари 2019 г.    

 

 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 
 
Председател на УС на СНЦ ”МИГ Тутракан - Сливо поле” 
 
 
Димитър Стефанов:………п………..  
 
Членове: 

Валентин Атанасов .................. п..., 

Валентин Джамбазов……п……... 

Камелия Махакян ............. п……... 

Милен Филипов ................. п…….. 

Мариана Димитрова .......... п…….. 

Николай Велчев………….п……… 
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