
 

   

 

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционнифондове 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 

№  4  / 27.05.2020 г.  

 

Днес, 27.05.2020 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 12:00 часа се проведе събрание на 

УС на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с наименование "МИГ– Котел, 

Сунгурларе и Върбица" при следния Дневен ред: 

 

1. Утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 

от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”, финансирана по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

2. Други 

На заседанието присъстваха следните членове на УС, редовно поканени и уведомени: 

 

1. Румен Владимиров Стоилов; 

2. Радостин Тодоров Пармаков; 

3. Стамен Тодоров Марков; 

4. Борислав Боянов Антонов. 

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран кворум от 5 члена.  

На заседанието присъстват без право на глас: 

Петя Шиварова - Изп. директор на МИГ; 

Ренета Христова - Експерт прилагане СВОМР; 

По т.1 от Дневния ред докладва П. Шиварова - Изп. директор МИГ: 

 Екипът на МИГ осъществи цялостен контрол при разписване на пакета документи за 

кандидатстване: Условията за кандидатстване, Условия за изпълнение, Документи за информация 

и документи за попълване. По Указания на МЗХ за приложимия режим за минимални помощи за 

мерки финансирани от ПРСР в Стратегиите за ВОМР мярката не подлежи на съгласуване с 

Министерство на финансите. Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, проекта на пълния пакет 

документи за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на МИГ за публично 

обсъждане в срок който не може да бъде по - кратък от една седмица. 

В срок от 18 май 2020 г. до 17.00 ч. на  26 май  2020 г. се проведе публично обсъждане наподмярка4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"от Стратегията за ВОМР на 

СНЦ „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”на следните документи: 

 

 Обява за прием; 

 Условия за кандидатстване; 

 Документи за попълване; 

 



 Документи за информация; 

 Условия за изпълнение. 

Всички изброени документи са получени от членовете на УС за предварително обсъждане. Не 

са постъпили коментари и предложения за промяна на документацията за кандидатстване.  

Публичното обсъждане наподмярка4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти"приключи в установения срок без получени възражения, предложения или коментари. 

Финансовият ресурс по мярката е в размер на 390 000 лева.  

Планиран Първи прием: 

Начален срок: 26. 06. 2020 г. 

Краен срок: 25.09. 2020 г. 17.30 часа. 

Втори и всеки следващ прием – при наличие на остатъчни средства след първи и всеки следващ 

прием 

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием: 

Начален срок: 27. 11. 2020 г. 

Краен срок: 27. 12. 2020 г. 17.30 часа.  

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием: 

Начален срок: 01.03. 2021 г. 

Краен срок: 01. 04. 2021 г. 17.30 часа. 

Въз основа на представената информация и на основание чл. 42, ал. 1 от Постановление № 161 на 

Министерския съвет от 4. 07. 2016 г. за определяне на правила за координация между 

управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни 

рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" 

за периода 2014 – 2020 г. и чл. 6, ал. 1 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие № РД50-194/ 29. 11. 2016 на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и 

Върбица”, УС на МИГ взема следните: 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Утвърждава Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни 

предложения по поподмярка4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продуктиот стратегията за ВОМР на „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица”". 

2. Възлага на председателя Румен Стоилов да утвърждава Насоките за кандидатстване 

по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от ПРСР 2014 - 2020 от Стратегия 

за ВОМР на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица. 

3. Възлага на Изпълнителния директор Петя Шиварова да организира процеса на 

предоставяне на безвъзмездната финансова помощ чрез подбор на проекти при 

спазване на разпоредбите на ЗУСЕСИФ, Постановление № 161 на Министерския 

съвет от 4. 07. 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите 

органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни 

рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно 

развитие" за периода 2014 – 2020 г. и Минимални изисквани към реда за оценка на 

проектни предложения към стратегия за ВОМР. 

 

-ЗА:  4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С  4  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието. 



 

По т.2 от Дневния ред докладва П. Шиварова - Изп. директор МИГ: 

На свое заседание от 14.01.2020 г. Общото събрание на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица взе  

Решение за кандидатстване с проектно предложение по подмярка 19.3 "Подготовка и  изпълнение 

на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие". За целта Общински съвет Котел, предостави с Решение № 40 от 29.01.2020 г. 

имот -публична общинска собственост безвъзмездно за 6 /шест/ години. МИГ „Котел, Сунгурларе 

и Върбица“ подготви проектно предложение „ENPORT BETA - интегриран подход за развитие 

на устойчив туризъм в селските райони“.  

На свое заседание от 16.03.2020 г. Общински съвет Котел, отпусна средства, безлихвен заем в 

размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева, които да бъдат използвани за изплащане на 

задължения на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбиц“а, поради забавяне на изплащане на средства 

от ДФЗ. 

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица очаква в най - кратки срокове, да й бъдат възстановени 

средства от заявки за плащане за 2019 г. и авансово плащане за 2020 г. Отпуснатият безлихвен 

заем не е усвоен и е наличен. 

Въз основа на представената информация УС на МИГ взема следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

Предоставеният безлихвен заем от Община Котел в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) 

лева, да бъде използван за целите на подмяркаподмярка 19.3 "Подготовка и  изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие", а именно за наличие на осигурено финансиране за 

проекта„ENPORT BETA - интегриран подход за развитие на устойчив туризъм в селските 

райони“. 

 

 

С приключване на Дневния ред приключи заседанието на УС. 

 Участници в Управителния съвет: 

 

1. Румен Владимиров Стоилов……………………………….. 

 

2. Радостин Тодоров Пармаков …………………………... 

 

3. Стамен Тодоров Марков ……………………………….... 

 

4. Борислав Боянов Антонов ………………………………… 

 

Протоколчик:..........................                      Утвърдил: .................................... 

 

    Р. Христова- Експерт СВОМР               Румен Стоилов - Председател на УС 
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