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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

ОТ 

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, 06.06.2019 г. 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, при следния 

дневен ред: 

 

1. Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.141 за 

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“. 

-докладва: доц. д-р Валентина Маринова, Председател на КППП по  процедура за оценка 

BG06RDNP001-19.142-S1 

2. …………………………. 

 

По т.1. от Дневния ред, а именно - Одобрение на Оценителен доклад от Комисия за 

подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.141 за 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“. 

-докладва: доц. д-р Валентина Маринова, Председател на КППП по  процедура за оценка 

BG06RDNP001-19.141 - S1. 

 

КППП по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.141 за 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“ приключи 

своята работя съгласно  Заповед за назначаване на Комисия за подбор на проектни 
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предложения  № 20/04.04.2019 г., изменена със Заповед  № 23/20.05.2019 г. на 31.05.2019 

г.  

 

Изготвен е Оценителен доклад, съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към 

реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от 

ПМС 161/2016г. в срок до 5 работни дни от приключване работата на КППП. 

 

Съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни 

предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. в срок до 5 

работни дни от приключване работата на КППП Управителния съвет на МИГ 

ОДОБРЯВА Оценителния доклад. 

 

Оценителният доклад по процедура за оценка BG06RDNP001-19.141 - S1 за по  процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.141 за 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“ е предоставен на членовете на УС предварително с 

оглед подробно запознаване с неговото съдържание в едно със следните приложения:  

 

1) Оценителен Доклад по процедура за оценка BG06RDNP001-19.141-S1; 

2) Протокол от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.141 - S1; 

3) Протокол от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.141-S1; 

4) Списък на предложените за одобрение проектни предложения:  

 

-има две одобрени проектни предложения на: 

 

- СДРУЖЕНИЕ "ТРАНСМАРИСКА" с проект „Старите къщи на Тутракан“. 

 

- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА - 1941 Г." с проект „Наследството на загадъчните 

алиани“. 

 

 

5) Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения:  

 

- има осем оттеглени проектни предложения на: 

 

- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БРАТСТВО 1906 Г." с проект „Съхраняване и популяризиране 

природното наследство на територията на с. Бръшлен“. 

- СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЗЕЛЕНА ТОЧКА" с проект „Организиране и 

провеждане на "Рибен фест Бръшлен". 
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- ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1926" с проект „Организиране и възстановка на обичаи 

Дядовден в с. Черешово и Бабинден в с. Борисово“. 

- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1928 Г." с проект „Организиране и 

възстановка на обичаи "Булчински кравай" в с. Малко Враново и "Лазаровден" в с. Голямо 

Враново“. 

- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  "ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ - 1911 Г. " с проект „Организиране на 

Републиканско състезание по водомоторен спорт и Нептунова вечер в с. Ряхово“. 

- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1928" с проект „Въстановка на празник 

"Гергьовден на етносите" в гр. Сливо поле“. 

- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ - 1927" с проект „Организиране на "Празник на 

баклавата в с. Кошарна". 

- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 1927 Г." с проект 

„Организиране на Фолклорен празник "Греяна ракия и зелева чорба от старовремската 

софра" в с. Бабово“. 

 

Няма дискусия по така предоставената информация. 

 

 

Във връзка с гореизложената информация няма възникнали коментари и дискусия. 

 

 

Забележка: 

 

  

Г-н Милен Филипов, като член на Управителния съвет на МИГ е същевременно 

представляващ на НЧ „Никола Йонков Вапцаров 1873” гр. Тутракан. По тази причина г-н 

Милен Филипов си дава „отвод“ от настоящото гласуване. (във връзка с несъздаване на 

условия за евентуален конфликт на интереси). 

 

Г-жа Мариана Димитрова, като член на Управителния съвет на МИГ е същевременно 

представляващ на НЧ „Христо Ботев 1928” гр. Сливо поле. По тази причина г-жа Мариана 

Димитрова си дава „отвод“ от настоящото гласуване. (във връзка с несъздаване на 

условия за евентуален конфликт на интереси). 

 

Г-жа Камелия Махакян, като член на Управителния съвет на МИГ е същевременно 

представляващ на „Салвиния”ООД и на Сдружение „Трансмариска“. По тази причина г-

жа Камелия Махакян си дава „отвод“ от настоящото гласуване. (във връзка с несъздаване 

на условия за евентуален конфликт на интереси). 

 

 

Гласуването продължава с 4 члена на Управителния съвет на МИГ. 
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Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 1 

 

Управителният съвет на МИГ ОДОБРЯВА Оценителен доклад от проведена процедура по 

оценка № BG06RDNP001-19.141 - S1 за процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.141 за 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”, 

Процедура №BG06RDNP001-19.141. 

 

 

 

 

Гласуване: кворум – 4 

 

-ЗА: 4 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

 

С 4  на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за ОДОБРЕНИЕ на Оценителен доклад 

от проведена процедура по оценка № BG06RDNP001-19.141 - S1 за процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.141 за 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”. 

  Възлага на МИГ да публикува в ИСУН 2020 всички документи по направената 

оценителна сесия.  

  

 

  

По т. 2 от дневния ред, а именно- ……………… 

  
 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

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

Валентин Атанасов…………….п……..., 

Милен Филипов………………..п………. 

Мариана Димитрова………….п………... 

  

Валентин Джамбазов…………п……….  

 

Камелия Махакян……………п……...... 

 . 

Николай Велчев………………п…………. 

 
 *Заличени данни съгласно Закон за защита на личните данни 


