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ПРОТОКОЛ 

 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” 

 

 

 
Днес, 24.04.2019 г., 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 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; 

4.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; 

5.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; 

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

000560248,  със седалище и адрес на управление с. Нова Черна, община Тутракан, 
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ул.”Черно море”№2,представлявано от Тодорка Крумова Владимирова - оправомащена 

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

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

седалище и адрес на управление с. Варненци, община Тутракан, ул.” Тутракан” №2, 

представлявано от Олга Иванова Атанасова-оправомащена с  протокол №03 от 

13.02.2017г.- като представител на нестопански сектор; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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; 

14. 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; 

15. 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; 
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16. 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; 

17. 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; 

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

ЕИК/БУЛСТАТ176472549, със седалище и адрес на управление гр. Тутракан, 

ул.”Трансмариска” № 10, ет. 2, Славянка Ангелова Иванова – оправомощена с протокол 

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

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

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

стопански сектор; 

20. 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; 

21. Иван Недев Чокоев - като земеделски производител, с постоянен адрес с. 

Сяново, Община Тутракан, ул. „Втора” № 6 - лично, като представител на стопански 

сектор; 

22. 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; 

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

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

представлявано от Алпер Исмаилов - председател - като представител на нестопански 

сектор; 

24. 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; 

25. 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; 
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26. 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; 

27. За „ГЛОБАЛ АГРОКОНСУЛТ”ЕООД,  ЕИК/БУЛСТАТ 202400746 със 

седалище и адрес на управление с. Стамболово, община Сливо поле, ул. ”Независимост” 

№ 8 – представляван от Ашкън Неждетов Абдулов – Оправомощен с протокол от 

27.02.2017г. като представител на стопански сектор; 

28. За СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ДУНАВ-2009”, с ЕИК/БУЛСТАТ 175780070, със 

седалище и адрес на управление гр. Сливо поле, Община Сливо поле, бул. „България” № 

4, ет. 2, Йордан Георгиев Йоргов – оправомощен с протокол №1 от 20.02.2017г. - като 

представител на нестопански сектор; 

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

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

30. За Сдружение „Ротари клуб – Тутракан“, ЕИК/БУЛСТАТ 118573574 със 

седалище и адрес на управление гр. Тутракан, ул. „Гео Милев“ № 33, представлявано от 

Николай Василев Николов, оправомощен; 

31. За „П.А. Инженеринг 2012“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 2019707597 със седалище 

и адрес на управление с. Борисово, община Сливо поле, ул. „Христо Ботев“ №31  

представлявано от Йордан Петков Йорданов; 

 

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 21.03.2019 г., 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 22.03.2019 г. по протокол на Управителния съвет от 21.03.2019 г.; 

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


 
 

    

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. 

 

- 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 31 /тридесет и един/ 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 и г-н Ангел Николаев Ангелов - Експерти 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 

 

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“  - 31 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “ – няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма. 
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Покани присъстващите членове да се изкажат по предварително изготвения и 

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

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

предложения дневен ред от него: 

 

При 31 членове с право на глас 

Гласували “ЗА“ – 31 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

Г-жа Маринова направи предложение в точка 4. Разни, да се допълни, със 

следната подточка: 

 

т. 4.1. Решение за Промяна на индикативен график  2019 г. 

 

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

 

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

предложения дневен ред: 

 

При 31 членове с право на глас 

Гласували “ЗА“ – 31 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

 

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ по приемане на дневния ред: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Споразумение РД 50-

58/25.07.2018 год. за мерките от ПРСР. 

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

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

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

- докладва доц. д-р Валентина 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 7.2, Мярка 7.6, Мярка 4.1, Мярка 4.2 и Мярка 

ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ към Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, съгласно Минимални изисквания по отношение  на 

процедурата на МИГ/МИРГ за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР. 

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

Тутракан – Сливо поле” 

 

4. Разни: 

 

4.1. Решение за Промяна на индикативен график  2019 г. 

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

– Сливо поле” 

 

 

 

По т. 1 от дневния ред  - Обсъждане и вземане на решение за промяна на 

Споразумение РД 50-58/25.07.2018 год. за мерките от ПРСР. 

Във връзка с чл. 39, т. 4 и т.5 от Наредба № 22/2016 г. и необходимостта от промяна в 

Споразумение РД 50-58/25.07.2018 год. за мерките от ПРСР, г-жа Маринова представи 

на присъстващите необходимите промени след установени пропуски в Стратегията, 

които бяха забелязани по време на работа по прилагането и приключилите приеми по 

мерките от ПРСР. Промяната в Стратегията касае мерките от ПРСР - 4.1, 6.4, 7.2 и 7.6. 

 Промяна по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. 

Общият размер на БФП по мярката е 603 000 лева. 

В момента Максималният размер на общите допустими разходи за проект – 200000 лева; 

При интензитет на подпомагане за Мярка 4.1 в размер на 50-60%,  средствата ще са 

достатъчни за 5 на брой проекти. В такъв случай МИГ няма да изпълни повече от 25% от 

предвидените индикатори, вкл. и най-важният от тях - за разкриване на нови работни 

места. 
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МИГ е провел информационни срещи и обучения през 2018г. и 2019 г. на които 

участниците поставят въпроси, свързани както с критериите за оценка по мерките, така и 

с максималния размер на БФП.  

Изразено е мнение за промяна на Стратегията за  ВОМР, като по този начин ще бъдат 

удовлетворени по-голям брой бъдещи бенефициенти и ще се разкрият нови работни 

места. Обществените нагласи и обратната връзка от страна на местната общност дадоха 

основание на МИГ да подготви промяна на Стратегията на МИГ Тутракан -Сливо поле, 

на основание чл. 18, ал.1, т.5. 

С промяната по мярката МИГ ще осигури финансиране с по-малки инвестиции в повече 

населени места и по-голям брой реализирани проекти. Това ще доведе до по-голямо 

въздействие на територията на МИГ. 

 

 Промяна по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и 

развитието на неселскостопански дейности“: 

Общият размер на БФП по мярката е 500 000 лева. 

В момента Максималният размер на общите допустими разходи за проект – 200000 лева; 

Също така Индикаторът по мярката за брой на одобрените проекти е 7. 

А Броят на създадените работни места по проектите е 10. 

При интензитет на подпомагане за Мярка 6.4 в размер на 75-85%,  средствата ще са 

достатъчни за 3 на брой проекти. В такъв случай МИГ няма да изпълни повече от 25% от 

предвидените индикатори, вкл. и най-важният от тях - за разкриване на нови работни 

места. 

С промяната по мярката МИГ ще осигури финансиране с по-малки инвестиции в повече 

населени места и по-голям брой проекти. Това ще доведе до по-голямо въздействие на 

територията и възможност за изпълнени на индикатора за работни места. 

МИГ вече приключи първи прием по мярката и установи, че 3 от 4 подадени проекта са 

поискали максимална БФП (170 000 лева), ако те бяха одобрени на първи прием, то 

бюджета по мярката щеше да бъде изчерпан, без постигане на предвидения ефект върху 

територията на МИГ, съгласно т. 9 Индикатори за мониторинг и оценка, т.9.2. 

Индикатори по мерки/ Индикатори по мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР. 

 Промяна по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР. 

По мярката следва да отпадне критерии за ТФО „Заявлението за кандидатстване съдържа 

технически/ работен проект на инвестицията“, тъй като критерият е условие за 

допустимост на проектните предложения. 

 В този случай, общият брой точки за проектно предложение се намаля на 85 точки.  

 Промяна по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване“ 

Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 7.6. 
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По мярката следва да отпадне критерии за ТФО „Заявлението за кандидатстване съдържа 

технически/ работен проект на инвестицията“, тъй като критерият е условие за 

допустимост на проектните предложения. Критерият е заменен с друг, приемлив и 

допустим за ТФО на проектите критерии за оценка. 

 В този случай, общият брой точки за проектно предложение остава 100 точки. 

 

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“  - 31 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

Общото събрание взе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

ПРИЕМА единодушно, представената промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение 

РД 50-58/25.07.2018 год. за мерките от ПРСР. 

По т. 2 от дневния ред – Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо 

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

 

По втора точка Изпълнителният директор на сдружението г-жа Валентина 

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

на местните лидери на територията на МИГ „Тутракан - Сливо поле“ за подготовка на 

проекти към СВОМР. А на 29.03.2019 г. бе проведена конференция по прилагане на 

СВОМР. 

Към настоящия момент МИГ е реализирала 3 процедури за прием на проектни 

предложения по следните мерки от ПРСР: Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности“, Мярка 7.5 „Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура“ и Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране 

културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – 

Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“. 
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МИГ има една отворена процедура за прием, по Мярка ОПИК 1 ”Капацитет за растеж на 

МСП“, № BG16RFOP002-2.042 със срок на прием от 01.04..2019 г. до 17:00 часа на 

27.05.2019 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“  - 31 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

Общото събрание взе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

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

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

 

 

 

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 

КППП по следните мерки от ПРСР – Мярка 7.2, Мярка 7.6, Мярка 4.1, Мярка 4.2 и 

Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ към Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, съгласно Минимални изисквания по отношение  на процедурата 

на МИГ/МИРГ за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР. 

 

Изпълнителният директор информира присъстващите, че съгласно разпоредбите на 

нормативната уредба представители сред членовете на Общото събрание, които да 

отговарят и могат да участват като оценители в КППП са: 

 

- Димитричка Василева – Народно читалище ”Христо Ботев 1942”  

- Валя Петрова - ЕТ “Ник – Пластик” 

- Цветелина Калчева - ЗК „Христо Ботев-92” 

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

- Еркин Кемал Каранасуф - ЕРК-СИСТЕМИ”ЕООД   
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Председателят даде думата на присъстващите за разисквания и въпроси.  

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

гласуване: 

Гласували “ЗА“  - 31 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

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 7.2, Мярка 7.6, Мярка 4.1, Мярка 4.2 и Мярка ОПИК 1 „Капацитет за 

растеж на МСП“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съгласно Минимални изисквания по отношение  на процедурата на МИГ/МИРГ за 

подбор на проекти към Стратегията за ВОМР. 

 

По т. 4 Разни от дневния ред: 

 

По т. 4 .1. от дневния ред - Решение за Промяна на индикативен график  2019 г. 

По време на отворен първи прием по процедури от ПРСР е направена промяна за 

удължаване в срока на прием на проектни предложения по мерките 7.5 „Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура“ и 21 „Съхраняване и популяризиране културно-

историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, 

която налага респективно промяна и в предвидената втора дата за отваряне на втори 

прием заложена в индикативен график за 2019 г., както следва: 

- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, втори прием: начален 

срок:  от 19.08.2019 до 21.10.2019 г. 

- Мярка  21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно 

наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, втори прием: начален срок:  

от 04.09.2019 г. до 04.11.2019 г. 
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От проведени срещи и консултации със заинтересовани страни на територията на МИГ 

Тутракан-Сливо поле по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти“ бе изразено мнението за невъзможност за окомплектоване на 

изискуемите документи при подаване на едно бъдещо проектно предложение в така 

зададеният времеви порядък. За да бъде предоставена реална възможност на всички 

кандидати за подготовка на своята документация се налага промяна в първоначално 

обявените дати за първи прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти“ в Индикативен график за 2019 г. 

-Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“,  първи 

прием начален срок: от 03.12.2019 г. до 03.02.2020г. 

 

Съгласно т. 1 от настоящия протокол Мерките 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“, 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“, 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 

селата“, ще бъдат с променен прием, който ще се определи след одобрение на промяна в 

СВОМР от УО /МЗХГ/. 

 

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“  - 31 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

Общото събрание взе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ № 4.1: 

 

ПРИЕМА, единодушно Решение за Промяна на индикативен график  2019 г. 
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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 

 

/Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 


