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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

ОТ 

ПРОТОКОЛ 

 
 

от заседание на Управителен съвет на  

Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна  

дейност „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” 
 

 

 
 

 Днес, 19.03.2019 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 № BG06RDNP001-19.140 

за Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”. 

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

оценка BG06RDNP001-19.140-S1 

 

 

2.……………………………… 

 

3……………………………… 

 

4. …………………………… 

 

5. …………………………….. 
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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 № BG06RDNP001-19.140 за Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности”. 

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

BG06RDNP001-19.140 - S1. 

 

КППП по  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.140 за Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и 

развитието на неселскостопански дейности ” приключи своята работя съгласно  Заповед 

за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения  № 13/05.02.2019 г. на 

19.03 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 BG06RDNP001-19.140 - S1 за по  

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.140 

за Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности” 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 BG06RDNP001-19.140 - S1 

2) Протокол от извършена АСД по процедура за оценка BG06RDNP001-19.140 - S1; 

3) Протокол от извършена ТФО по процедура за оценка BG06RDNP001-19.140 - S1; 

4) Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основание за 

тяхното отхвърляне; 

-има три отхвърлени проектни предложения на: 
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- ВД СТРОЙ ЕООД с проект “Закупуване на  Комбиниран многофункционален багер с челен 

товарач и оборудване за осъществяване на комплекс от услуги за населението на община Сливо 

Поле и община Тутракан“. Проектът е отхвърлен поради не съответства на целите на 

мярката и бизнесплана има неясноти, за които проведената комуникация не е спомогнала 

да се отстранят. 

 
- ЖУДЕА ЕООД с проект „Развитие и модернизация на шивашко предприятие в с. Голямо 

Враново“. Проектът има много забележки, неясноти, непълноти и липсващи документи, 

както и установени несъответствия, за които проведената комуникация не е спомогнала 

да се отстранят. 

 

- ЕТ „Сиси Севинч Сеид“ с проект „Реконструкция на къща за настаняване в с. Пожарево, общ. 

Тутракан“. Проектът има много забележки, неясноти, непълноти и липсващи документи, 

както и установени несъответствия, за които пповедената комуникация не е спомогнала 

да се отстранят. 

 

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

- има едно оттеглено по време на оценката проектни предложения на „КиК ПЛАНТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с проект “Закупуване на  Компактен многофункционален багер с челен 

товарач , багерна уредба и специфично оборудване за осъществяване на специализирани услуги за 

населението на територията на МИГ –Тутракан - Сливо Поле“. 

 

 

Няма дискусия по така предоставената информация. 

 

Няма членове, деклариращи самоотвод от гласуване. 

 

Кворум: 7 члена 

 

Въз основа на представената информация,  УС взема следното: 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 1 

 

 

ОДОБРЯВА Оценителен доклад от проведена процедура по оценка № BG06RDNP001-

19.140 - S1 за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.140 за Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и 
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развитието на неселскостопански дейности”. 

 

 

Гласуване: кворум – 7  

-ЗА: 7 гласа 

-ПРОТИВ: 0 гласа 

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

 

С 7 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за ОДОБРЕНИЕ на Оценителен доклад 

от проведена процедура по оценка № BG06RDNP001-19.140 - S1 за процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.140 за Мярка 6.4 

„Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности“. 

 

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

оценителна сесия. 

 

 

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

 

 

По т. 3 от дневния ред а именно- ……………… 

 

По т. 4 от дневния ред а именно- ……………… 

 

 

По т. 5 от дневния ред а именно- ……………… 

 

 

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. 
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Председател на УС на СНЦ ”МИГ Тутракан - Сливо поле” 
 
 
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 

 


