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ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ  НА ОБЩО СЪБРАНИЕ  НА 25.09.2018г. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Общото събрание на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ приема  промените в стратегията за ВОМР на 

МИГ „Долни чифлик и Бяла“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Общото събрание на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ приема  Бюджета на Сдружението за 2019г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Общото събрание на МИГ „Долни чифлик и Бяла“  приема  промяната в адреса на 

кореспонденция на Сдружението. 

 

Р Е Ш Е Н И Е ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Общото събрание на МИГ „Долни чифлик и Бяла“  приема  следните критерии за ТФО, за които 

ще се дава приоритет за всяка мярка от класираните проектни предложения с еднакъв брой точки, 

за които е установен недостиг на средства: 

 

 

ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 г. 

ЧРЕЗ ЕЗФРСР 

По Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ – за допълнително класиране за ТФО 

ще се дава приоритет на критерий „Проекти, при които изпълнението на одобрените 

инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските 

стопанства“. 

По Мярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - за 

допълнително класиране за ТФО ще се дава приоритет на критерий „Проекти, които водят до 

осигуряване на устойчива заетост в предприятията“. 

По Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – за допълнително класиране 

за ТФО ще се дава приоритет на критерий „Проекти, които водят до осигуряване на устойчива 

заетост“. 
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По Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ - за допълнително класиране за ТФО ще се дава приоритет 

на критерий „Проектът подпомага повече от едно населено място“. 

По Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ - за допълнително класиране за ТФО ще се дава приоритет на критерий 

„Проектът обхваща повече от едно населено място“. 

По Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни 

Чифлик и Бяла“ - за допълнително класиране за ТФО ще се дава приоритет на критерий 

„Проектът е насочен към активизиране на местното население в повече от едно населени 

места“. 

ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020 

ЧРЕЗ ЕСФ 

По Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ - за 

допълнително класиране за ТФО ще се дава приоритет на критерий „Проектът предвижда 

разкриване на работни места в структуропределящи отрасли на местната икономика и 

сектори с потенциал да осигурят устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж – туризъм, 

хотелиерство и ресторантъорство, строителство, здравни услуги, услуги на 

занаятчийството, производствени дейности извън земеделието и преработката и маркетинга 

на земеделски продукти, услуги, базирани на ИКТ, както и други дейности в следните 

тематични области на ИСИС: креативни и рекративни индустрии, културни и творчески 

индустрии и индустрия за здравословен начин на живот“. 

По Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд“ - за допълнително класиране за ТФО ще се 

дава приоритет на критерий „Проектът предвижда дейности за въвеждане на гъвкави форми 

на заетост и/или система за развитие на човешките ресурси, предвиждаща програма за 

задържане и израстване в кариерата на работещи майки с малки деца (до 6 годишна възрасти), 

заети лица над 54 г. и/или заети лица с увреждания“. 

По Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“ - за допълнително класиране за ТФО ще се дава 

приоритет на критерий „Проектът предвижда предоставяне на специализирани обучения, 

свързани с развитието на предприемачески умения и разработване на бизнес идеи и управление 

на самостоятелна стопанска дейност, чрез специално разработени иновативни подходи за 

съвместна работа в мрежа и сътрудничество между предприемачите на територията на 

МИГ Долни Чифлик и Бяла“. 

По Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачествo” - за допълнително класиране за ТФО 

ще се дава приоритет на критерий „Проектът е представен от новосъздадено социално 

предприятие за развитие на дейности по опазване на местната идентичност – занаятчийство, 

валоризация на местното природно, културно-историческо наследство, организиране на 

местни фестивали, събития, концерти, популяризиращи местния фолклор, култура, етническо 

разнообразие, производство на продукти от местен характер“. 

ПО МЕРКИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФРР ЧРЕЗ ОПИК 2014-2020 

По Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ - за 

допълнително класиране за ТФО ще се дава приоритет на критерий „Разработваната иновация 

е насочена към мултифункционално използване на местните ресурси и потенциал“. 
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По Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ - за допълнително класиране 

за ТФО ще се дава приоритет на критерий „Проектът е за дейности извън общинските 

центрове“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е ПО ТОЧКА 5  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

 Съгласно чл. 15, т. 5 и чл. 37 от Устава на Сдружението, Общото събрание на МИГ „Долни 

чифлик и Бяла“  приема  членският внос за общини да бъде 1500 лв., а за всички останали членове 

на Общото събрание- 20 лв. 

 
 
 
 
 
 

 

Инж. Коста Стоянов 
Изпълнителен директор на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ 
 


