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Днес, 04.12.2018
Главиница – Ситово Крайдунавска
заседание на Управителния
всичките - седем членове
– Ситово Крайдунавска Добруджа

 
Присъстващи членове

1. Община Ситово
2. „БИН 2001“ ЕООД
3. ЗП – Румен Маринов
4. ЕТ „Сибел – Юксел

5. СНЦ „Закрила“
6. НЧ “Мехмед Джон
7. Зюлейха Февзи Мурад

 
 
Председателя на Управителния
 

1. Актуализиране на И
прием на проектни предложения
на „МИГ Главиница

 2. Избор на Председател
пакет документи по мярка
или разширяването на

3. Одобрение на Обява
и приложимите документи
подобряването или разширяването
инфраструктура” от Стратегията
на „МИГ Главиница

Предложението бе подложено
Членовете на Управителния
 
  ЗА: 7                                 
приеха дневния ред на заседанието

Местна инициативна група  "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа
Главиница обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org 

 

ПРОТОКОЛ 

.2018 година от 16.00 часа в офиса на Сдружение
Ситово Крайдунавска Добруджа”  в гр. Главиница се проведе
Управителния съвет на Сдружението. В заседанието взеха

членове на Управителния съвет на Сдружение „МИГ
Крайдунавска Добруджа”.   

Присъстващи членове на УС: 
Община Ситово представлявана от Сезгин Алиибрям; 

ЕООД представлявано от Бедиха Насуф;  
Румен Маринов Георгиев; 

Юксел Сали“ представлявано от Юксел Сали
Закрила“  представлявано от Маргарита Мицова;

Мехмед Джон - 1956“  представлявано от Шенай Рамадан
Зюлейха Февзи Мурад. 

Управителния съвет откри заседанието и предложи

ДНЕВЕН РЕД: 

Актуализиране на Индикативна годишна работна програма
проектни предложения към Стратегията за ВОМР на
Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”. 

Председател от членовете на УС във връзка с одобряване
ументи по мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Одобрение на Обява, Условия за кандидатстване, Условия
приложимите документи по мярка 7.2. „Инвестиции в

подобряването или разширяването на всички видове малка
от Стратегията за Водено от общностите местно

Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа” за 2019

Предложението бе подложено на гласуване. 
на Управителния съвет със 

                                 ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
дневния ред на заседанието. 

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 

Сдружение „МИГ 
Главиница се проведе 
заседанието взеха участие 
Сдружение „МИГ Главиница 

Юксел Сали;  
; 

Шенай Рамадан;   

заседанието и предложи следния   

работна програма за 2019 г. за 
за ВОМР на територията 

връзка с одобряване на 
създаването, подобряването 
мащаби инфраструктура. 

кандидатстване Условия за изпълнение 
Инвестиции в създаването, 
видове малка по мащаби 

общностите местно развитие 
за 2019г. 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 
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По точка 1 от дневния
работна програма за
Стратегията за ВОМР
Крайдунавска Добруджа

Изпълнителния директор
7.2. с начало месец Септември
промяна в нормативната
Наредба 22/14.12.2015 
изпълнение на СОВМР на

На 29.11.2018 г. Председателя
Добруджа” подписа допълнително
включени в СВОМР на
база направените промени
споразумение, УС на 

Предложението бе подложено

Членовете на УС гласуваха

 ЗА:  7                              

  и приеха следното

 I . На основание чл.41, т
Крайдунавска Добруджа” ,
на проектни предложения, както

 1. Отваряне на
”Инвестиции в земеделски
01.04.2019 г. Втори прием

 2. Отваряне на
„Инвестиции в земеделски
малки стопанства” – 
от 02.05 до 17.00 часа на

 3. Отваряне на
„Инвестиции в преработка
до 17.00 часа на 20.05.2019
24.06.2019г. 

Местна инициативна група  "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа
Главиница обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org 

от дневния ред   Актуализиране на Годишна индикативна
програма за 2019 г. за прием на проектни предложения

Стратегията за ВОМР на територията на „МИГ Главиница
Крайдунавска Добруджа” . 

Изпълнителния директор докладва, че планираните приеми по мерки
начало месец Септември и Октомври 2018 г. не се реализира

нормативната уредба, съгласно което се налага изменение
 22/14.12.2015 г. на Споразумение № РД 50-34/20.04.2018 

на СОВМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

г Председателя на УС на „МИГ Главиница-Ситово
подписа допълнително споразумение с УО на съответните
СВОМР на  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

направените промени в Стратегията и подписаното
на МИГ-а прие актуализирана ИГРП за 2019 г

Предложението бе подложено на гласуване. 

на УС гласуваха със 

                              ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ

приеха следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

основание чл.41, т.7 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница
, УС одобрява актуализирана ИГРП за 2019

предложения, както следва:  

Отваряне на прием на проектни предложения по

Инвестиции в земеделски стопанства” – от 01.02.2019 г. до
Втори прием – от 02.05 до 17.00 часа на 03.06.2019г

Отваряне на прием на проектни предложения 
Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма

 от 01.02.2019 до 17.00 часа на 01.04.2019
часа на 03.06.2019г. 

Отваряне на прием на проектни предложения по

Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти” 
20.05.2019 г. Втори прием – от 20.05.2019г.

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 

Годишна индикативна 
предложения към 

Главиница – Ситово 

приеми по мерки 4.1., 4.1.2 и 
не се реализира, поради 

налага изменение по чл.39 от 
34/20.04.2018 г. за 

Крайдунавска Добруджа”  

Ситово Крайдунавска 
на съответните програми, 

Крайдунавска Добруджа” . На 
подписаното Допълнително 

ИГРП за 2019 г.  

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

МИГ Главиница-Ситово 
ИГРП за 2019 г. за прием 

предложения по мярка 4.1. 
до 17.00 часа на 

03.06.2019г. 

предложения по мярка 4.1.2. 
подпрограма за развитие на 

 01.04.2019 г. Втори прием – 

предложения по мярка 4.2. 
продукти” – от 01.04.2019 г. 

. до 17.00 часа на 
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 4. Отваряне на
„Инвестиции в подкрепа
часа на 20.05.2019 г. Втори

 5. Отваряне на
„Инвестиции в създаването
малка по мащаби инфраструктура
Втори прием – от 17.01 

 6. Отваряне на
„Инвестиции за публично
инфраструктура” – от

 7. Отваряне на
„Проучване, съхраняване
културното наследство
05.05.2019 до 17.00 часа

 8. Отваряне на прием
да сполуча ” – от 01.03.2019
17.01 часа на 22.04.2019

 9. Отваряне на
„Приспособяване на работниците
на социални и нетехнологични
17.00 часа на 07.05.2019
часа на 10.06.2019 г. 

 10. Отваряне на
„Социално-трудова и здравна
25.03.2019 г. Втори прием

II.  Възлага на ИД на
публикуването на актуализираната

 

 По точка 2  от дневния
връзка с одобряване
създаването, подобряването
мащаби инфраструктура

   Председателя сподели пред УС
и предстоящия прием по мярка
разширяването на всички видове
пакета от документи по мярката

Местна инициативна група  "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа
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Отваряне на прием на проектни предложения по

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” – от 01.04.2019
г. Втори прием – от 20.05 до 17.00 часа на 24.06.2019

Отваряне на прием на проектни предложения по

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
мащаби инфраструктура” – от 15.01.2019 до 17.00 часа на

от 17.01 часа на 18.02 до 17.00 часа на 25.03.2019

Отваряне на прием на проектни предложения по

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих
от 03.06.2019 до 17.00 часа на 08.07.2019 г.

Отваряне на прием на проектни предложения по
съхраняване и оползотворяване на природните

наследство на територията на общините Главиница
до 17.00 часа на 15.06.2019 г.  

Отваряне на прием на проектни предложения по мярка
01.03.2019 до 17.00 часа на 22.04.2019 г. Втори

22.04.2019 г. до 17.00 часа на 27.05.2019 г.  

Отваряне на прием на проектни предложения по

Приспособяване на работниците и предприемачите към променит
и нетехнологични иновации в предприятията” – от
07.05.2019 г. Втори прием – от 17.01 часа на 07.05.2019

 

Отваряне на прием на проектни предложения по

трудова и здравна интеграция” – от 18.02.2019 г. до
Втори прием – от 17.01 часа на 25.03.2019 г. до 29.042019

на ИД на МИГ-а да предприеме необходимите
публикуването на актуализираната ИГРП за 2019 г. в сайта на Сдружението

от дневния ред Избор на Председател от членовете
одобряване на пакет документи по мярка 7.2. 

създаването подобряването или разширяването на всички видове
инфраструктура 

сподели пред УС, че предвид приетите промени в ИГРП
прием по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
всички видове малка по мащаби инфраструктура” и одобряването

документи по мярката, е необходимо да се избере Председател

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 

предложения по мярка 6.4. 
01.04.2019 до 17.00 

часа на 24.06.2019 г. 

предложения по мярка 7.2. 
разширяването на всички видове 

часа на 18.02.2019 г. 
.03.2019 г. 

предложения по мярка 7.5. 
инфраструктура за отдих, туристическа 

.2019 г.  

предложения по мярка 19.05. 
природните ресурси и 
Главиница и Ситово” – от 

предложения по мярка 3.9. „Уча се за 
г. Втори прием – от 

предложения по мярка 1.7. 
към промените, въвеждане 

от 01.04.2019 г. до 
07.05.2019г да 17.00 

предложения по мярка 2.1. 
г. до 17.00 часа на 

г до 29.042019г. 

необходимите действия за 
сайта на Сдружението. 

от членовете на УС във 
мярка 7.2. Инвестиции в 
на всички видове малка по 

промени в ИГРП за 2019 година 
създаването, подобряването или 

и одобряването на 
избере Председател/член на 
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Управителния съвет/ за случаите
интереси при осъществяване на

Във връзка с гореизложеното г
да се изпълняват от г-жа Маргарита
на СНЦ „Закрила”, със седалище

 Председателя подложи

 

Членовете на УС гласуваха

 ЗА:  7                              

  и приеха следното

             

1. На основание чл
Крайдунавска Добруджа
изпълнява функциите
подписване на одобрен
Стратегията на „МИГ

 

По точка 3  от дневния
и приложимите документи
подобряването или разширяването
инфраструктура” от Стратегията
на „МИГ Главиница

Членовете на УС бяха
След направените дебати

Предложените документи

Членовете на УС гласуваха

 ЗА:  7                              

  и приеха следното

Управителния съвет на МИГ

Местна инициативна група  "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа
Главиница обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , www.mig.glavinitsa-sitovo.org 

случаите, когато Председателя на УС се намира
осъществяване на дейността и задълженията си.  

гореизложеното г-жа Бедиха Насуф предложи  функциите
жа Маргарита Мицова – член на УС, упълномощен

със седалище село Коларово, община Главиница.  

Председателя подложи предложението на гласуване. 

на УС гласуваха със 

                              ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ

приеха следното 

РЕШЕНИЕ: 

основание чл.50 от Устава, УС на „МИГ Главиница
Крайдунавска Добруджа ” избира и упълномощава Маргарита

функциите по чл.49 от Устава на МИГ за издаване
одобрен от УС пакет от документи по мярка

Стратегията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

от дневния ред Одобрение на Обява, Условия за кандидатстване
приложимите документи по мярка 7.2. „Инвестиции в

подобряването или разширяването на всички видове малка
от Стратегията за Водено от общностите местно

Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”. 

на УС бяха запознати предварително с проектите на
направените дебати не постъпиха други предложения.  

документи бяха подложени на гласуване. 

на УС гласуваха със 

                              ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ

приеха следното 

РЕШЕНИЕ: 

съвет на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 

се намира в конфликт на 

функциите на Председател 
упълномощен представител 

 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

МИГ Главиница-Ситово 
упълномощава Маргарита Мицова да 

за издаване на заповед и 
документи по мярка 7.2. от 

Крайдунавска Добруджа ”.  

Условия за кандидатстване 
Инвестиции в създаването, 
видове малка по мащаби 

общностите местно развитие 

проектите на документите. 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

Крайдунавска Добруджа”  
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          1. Одобрява Обява за
финансова помощ по мярка
разширяването на всички видове
ВОМР. 

 2. Одобрява Условия и
„Инвестиции в създаването, подобряването
по мащаби инфраструктура”

 3. Обявява прием по
създаването, подобряването или
инфраструктура” от Стратегията
Добруджа”, чрез открита процедура

Първи период на прием: от 15

Втори период на прием: от 17.01 
/в случай, че са налични остатъчни
проектни предложения/. 

 4. Общият размер
„Инвестиции в създаването, подобряването
по мащаби инфраструктура” от

 

Поради изчерпване на дневния

                       

      Представляващ

                                                            

                                              

                                                 

  

Местна инициативна група  "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа
Главиница обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,
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Обява за прием на проектни предложения 
по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от

Условия и образци на документи за кандидатстване
създаването, подобряването или разширяването на всички

инфраструктура”  от Стратегията за ВОМР. 

прием по проектни предложения по мярка 7.2. „
подобряването или разширяването на всички видове малка

от Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово
открита процедура за конкурентен подбор с два периода

от 15.01.2019 -  до 17.00 часа на 18.02.2019 г

от 17.01 часа на 18.02.2019 г.  -  до 17.00 часа на
налични остатъчни средства от първия краен срок за

размер на безвъзмездната финансова помощ
създаването, подобряването или разширяването на всички

инфраструктура” от СВОМР е 660 000.00  лева. 

изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 17

Представляващ по решение на УС от 04.12.2018 г

                                                                               /Маргарита

                       Водил протокола: /п/ 

                                                                                / Ертан Рафи / 

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 

 за безвъзмездна 
създаването подобряването или 
инфраструктура” от Стратегия за 

кандидатстване по мярка 7.2. 
разширяването на всички видове малка 

мярка 7.2. „Инвестиции в 
видове малка по мащаби 

Ситово Крайдунавска 
два периода на прием: 

 18.02.2019 г. 

часа на 25.03.2019 г. 
краен срок за подаване на 

финансова помощ по мярка 7.2.  
разширяването на всички видове малка 

закрито в 17.30 часа 

 04.12.2018 г.:/п/ 

Маргарита Мицова/ 


