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        Днес, 19.12.2018 година
Ситово Крайдунавска Добруджа
Управителния съвет на Сдружение
членове на Управителния
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. Одобрение на Обява
и приложимите документи
стопанства”  от Стратегията
Главиница – Ситово Крайдунавска
 
2. Одобрение на Обява
и приложимите документи
по Тематична подпрограма
Водено от общностите
Крайдунавска Добруджа
 
3. Разни. 

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

    По точка 1 от дневния ред
Условия за изпълнение и приложимите

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

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

 

ПРОТОКОЛ 

година от 16.00 часа в офиса на Сдружение „МИГ
Крайдунавска Добруджа”  в гр. Главиница се проведе

съвет на Сдружението. В заседанието взеха участие
Управителния съвет на Сдружение „МИГ Главиница
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: 

Одобрение на Обява, Условия за кандидатстване, Условия
приложимите документи по мярка 4.1. „Инвестиции

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие
Ситово Крайдунавска Добруджа” за 2019 г. 

Одобрение на Обява, Условия за кандидатстване, Условия
приложимите документи по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски

подпрограма за развитие на малки стопанства“  
общностите местно развитие на „МИГ Главиница
Добруджа” за 2019 г. 

нието бе подложено на гласуване. 

на Управителния съвет със 

                                 ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
дневния ред на заседанието. 

от дневния ред   Одобрение на Обява, Условия за кандидатстване
изпълнение и приложимите документи по мярка 4.1.

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 

„МИГ Главиница – 
се проведе заседание на 

взеха участие всичките - седем 
МИГ Главиница – Ситово 

Юксел Сали;  
; 

Шенай Рамадан;   

заседанието и предложи следния   

кандидатстване Условия за изпълнение 
Инвестиции в земеделски 

местно развитие на „МИГ 

кандидатстване Условия за изпълнение 
ции в земеделски стопанства 

 от Стратегията за 
МИГ Главиница – Ситово 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

Условия за кандидатстване, 
4.1. „Инвестиции в 
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земеделски стопанства”
на „МИГ Главиница – Ситово
    Председателят на Управителния
кандидатстване в т.ч. условията
образци и приложения по мярка
в сайта на МИГ за обществено
два крайни срока за подаване
реализира, в случай, че има
прием). Председателят на УС
до 01.04.2019 г., втори п
насоките за кандидатстване
Управителния съвет на СНЦ

След направените дебати

Членовете на УС гласуваха

 ЗА:  7                              

  и приеха следното

   Управителния съвет на

 1. Одобрява Обява за прием

финансова помощ по мярка
за ВОМР. 
 2. Одобрява Условия и образци
„Инвестиции в земеделски стопанства
 3. Обявява прием по проектни
земеделски стопанства”  
Крайдунавска Добруджа”
периода на прием: 

Първи период на прием

Втори период на прием
случай, че са налични остатъчни
 

4. Общият размер на безвъзмездната
в земеделски стопанства
 

    По точка 2 от дневния ред
Условия за изпълнение и приложимите
земеделски стопанства п
стопанства” от Стратегията
Главиница – Ситово Крайдунавска
    Председателят на Управителния
кандидатстване в т.ч. условията
образци и приложения по
Тематична подпрограма за развитие

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

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

стопанства”  от Стратегията за Водено от общностите местно
Ситово Крайдунавска Добруджа” за 2019 г. 

Председателят на Управителния съвет уведоми присъстващите
словията за кандидатстване и условия за изпълнение

приложения по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства
бществено обсъждане съгласно изискванията

срока за подаване на проектни предложения (вторият
случай че има остатъчен финансов ресурс, след приключване

т на УС предложи първи прием по мярката да е
втори прием 02.05.2019 г. до 03.06.2019 г. Съгласно

кандидатстване и приложенията към тях следва да се
съвет на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

направените дебати не постъпиха други предложения . 

на УС гласуваха със 

                              ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ

приеха следното 

РЕШЕНИЕ: 

Управителния съвет на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

Обява за прием на проектни предложения 
помощ по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства

Условия и образци на документи за кандидатстване
земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР. 
рием по проектни предложения по мярка 4.1. „

 от Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница
Добруджа” , чрез открита процедура за конкурентен

на прием: от 01.02.2019 -  до 17.00 часа на 01.04.2019 

период на прием: от 02.05.2019 г.  -  до 17.00 часа на
налични остатъчни средства  след приключване на първи

размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 
стопанства” от СВОМР е 330 500.00  лева. 

от дневния ред   Одобрение на Обява, Условия за кандидатстване
изпълнение и приложимите документи по мярка 4.1.2. 
стопанства по Тематична подпрограма за развитие

Стратегията за Водено от общностите местно развитие
Ситово Крайдунавска Добруджа” за 2019 г. 

Председателят на Управителния съвет уведоми присъстващите
словията за кандидатстване и условия за изпълнение

приложения по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски
подпрограма за развитие на малки стопанства” са били в сайта

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 

общностите местно развитие 

ащите, че насоките за 
условия за изпълнение, както и 
земеделски стопанства” са били 
изискванията. Процедурата е с 

предложения вторият прием ще се 
след приключване на първи 
мярката да е от 01.02.2019 г. 

Съгласно указанията, 
следва да се утвърдят от 

Крайдунавска Добруджа”. 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

Крайдунавска Добруджа”  

 за безвъзмездна 
земеделски стопанства” от Стратегия 

кандидатстване по мярка 4.1. 

мярка 4.1. „Инвестиции в 
МИГ Главиница-Ситово 

конкурентен подбор с два 

.2019 г. 

часа на 03.06.2019 г. /в 
приключване на първи прием/. 

по мярка 4.1.  „Инвестиции 

Условия за кандидатстване, 
2. „Инвестиции в 

за развитие на малки 
местно развитие на „МИГ 

ащите, че насоките за 
условия за изпълнение, както и 

земеделски стопанства по 
били в сайта на МИГ за 
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обществено обсъждане съгласно
подаване на проектни предложения
има остатъчен финансов ресурс
на УС предложи първи прием
прием 02.05.2019 г. до

кандидатстване и приложенията
съвет на СНЦ „МИГ Главиница

След направените дебати

Членовете на УС гласуваха

 ЗА:  7                              

  и приеха следното

Управителния съвет на

 1. Одобрява Обява за прием

финансова помощ по мярка
Тематична подпрограма за развитие
 2. Одобрява Условия и образци
„Инвестиции в земеделски
малки стопанства” от Стратегията
 3. Обявява прием по проектни
земеделски стопанства по тематична
от Стратегията за ВОМР на
открита процедура за конкурентен

Първи период на прием

Втори период на прием
случай, че са налични
проектни предложения
 

4. Общият размер на безвъзмездната
в земеделски стопанства
стопанства”  от СВОМР е

 
         Поради изчерпване

 

                                                                      
                                                            
 

                                                   
                                                 

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

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

обсъждане съгласно изискванията. Процедурата е с два крайни
проектни предложения (вторият прием ще се реализира
финансов ресурс, след приключване на първи прием

прием по мярката да е от 01.02.2019 г. до 01.04.2019 
до 03.06.2019 г. Съгласно указанията

и приложенията към тях следва да се утвърдят от
МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”.  

направените дебати не постъпиха други предложения . 

на УС гласуваха със 

                              ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ

приеха следното 

РЕШЕНИЕ: 

Управителния съвет на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

Обява за прием на проектни предложения 
помощ по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски
подпрограма за развитие на малки стопанства”  от Стратегия
Условия и образци на документи за кандидатстване
земеделски стопанства по тематична подпрограма
от Стратегията за ВОМР. 

прием по проектни предложения по мярка 4.1.2.
о тематична подпрограма за развитие на малки

за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа
процедура за конкурентен подбор с два периода на прием: 

на прием: от 01.02.2019 -  до 17.00 часа на 01.04.2019 

период на прием: от 02.05.2019 г.  -  до 17.00 часа на
са налични остатъчни средства от първия прием

предложения/. 

размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.1.
стопанства по Тематична подпрограма за развитие
СВОМР е 201 500.00  лева. 

изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в

                                                                          Председател:/п/ 
                                                                  /Сезгин Алиибрям

                                  Протоколчик:/п/ 
                                                                                       / Ертан Рафи /

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 

Процедурата е с два крайни срока за 
се реализира, в случай, че 

първи прием). Председателят 
01.04.2019 г., втори 

указанията, насоките за 
утвърдят от Управителния 

 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

Крайдунавска Добруджа”  

 за безвъзмездна 
земеделски стопанства по 
от Стратегия за ВОМР. 

кандидатстване по мярка 4.1.2. 
подпрограма за развитие на 

2. „Инвестиции в 
развитие на малки стопанства” 
Крайдунавска Добруджа”, чрез 

 

.2019 г. 

часа на 03.06.2019 г. /в 
прием за подаване на 

4.1.2. „Инвестиции 
подпрограма за развитие на малки 

бе закрито в 17.30 часа 

Сезгин Алиибрям/ 

Ертан Рафи / 


