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   Днес, 31.05.2019 г. от 11:0
проведе заседание на Управителния
инициативна група Главиница
присъстваха четирима от седем

Присъстващи членове
 1. Община Ситово

        2. ЕТ „Сибел –
        3. НЧ “Мехмед Джон
        4. Зюлейха Февзи
 

     От заседанието отсъстват ЗП
„Закрила” - Маргарита Мицова
по мярка 4.1. „Инвестиции в
ЕООД – Бедиха Насуф, отсъства
проектно предложение под
конкурентоспособността на
земеделска техника“ – бенефициент
декларации за наличие на конфликт

 

Заседанието се проведе при следния

 1. Одобрение на оценителен

№ BG06RDNP001-19.165 по мярка
Главиница-Ситово Крайдунавска
 
 2. Удължаване на срока
BG06RDNP001-19.177 на „МИГ
4.1.2. „Инвестиции в земеделски
малки стопанства. 
 
3. Удължаване на срока за
BG05M9OP001-2.052 на „МИГ
мярка 2.1. „Социално-трудова и
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П Р О Т О К О Л 

№ 10 

00 часа в гр. Главиница, обл. Силистра, в офиса
на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска
Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа

четирима от седем  членове на УС.  

Присъстващи членове на УС: 
Община Ситово представлявана от Сезгин Алиибрям

– Юксел Сали“ представлявано от Юксел Сал

Мехмед Джон – 1956 г.“   представлявано от Шенай

Зюлейха Февзи Мурад. 

отсъстват ЗП – Румен Маринов Георгиев, представляващата
Маргарита Мицова, поради това че кандидатстват с проектно
Инвестиции в земеделски стопанства”. Представляващата
Насуф отсъства поради наличие конфликт на интереси

под № BG06RDNP001-19.165 - 0002 
конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез закупуване

бенефициент Исмаил Насуф Махмуд. Лицата
наличие на конфликт на интереси.  

проведе при следния, 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

на оценителен доклад от първия прием

по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства
Крайдунавска Добруджа. 

на срока за прием на проектни предложения
на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

в земеделски стопанства по Тематична подпрограма

на срока за прием на проектни предложения
на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
трудова и здравна интеграция” . 
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, в офиса на МИГ се 
нестопанска цел „Местна 

Добруджа”. На заседанието 

Алиибрям; 
Юксел Сали;  
Шенай Рамадан;   

Георгиев представляващата СНЦ 
кандидатстват с проектно предложение 

Представляващата „БИН 2001” 
конфликт на интереси по подадено 

0002 „Подобряване на 
чрез закупуване съвременна 

Лицата имат подадени 

първия прием по процедура                                     
земеделски стопанства“  на МИГ 

предложения по Процедура 
Крайдунавска Добруджа” -  мярка 

подпрограма за развитие на 

предложения по Процедура 
Крайдунавска Добруджа” -              
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4.   Актуализиране на Индикативна
проектни предложения към Стратегията
Главиница-Ситово Крайдунавска

 

             По т.1 от дневния ред
процедура № BG06RDNP001
стопанства“. 

  Председателят на Комисията
членовете на УС с резултатите
проектни предложения, подадени
„МИГ Главиница–Ситово Крайдунавска
председател Ертан Рафи, секретар
Стоянова, Анка Атанасова е определен
Заповед №14 от 02.04.2019 г на

  Председателят на Комисията
съвет резултатите от работата
протоколи, обобщени в Оценителния

  Обект на оценка от Комисията
проектни предложения по мярка
постъпили в периода 01.02.2019 

1. BG06RDNP001-19.165 
земеделски продукти“ – бенефициент

2. BG06RDNP001-19.165 
земеделското стопанство чрез
бенефициент Исмаил Насуф Махмуд
 
3. BG06RDNP001-19.165 -
биологично производство и
бенефициент ЗС Гюнай Вели Реджеб

4. BG06RDNP001-19.165 -
стопанство чрез модернизация

5. BG06RDNP001-19.165 - 0005 „
биологичното стопанство на
Костов; 
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на Индикативна годишна работна програма за 2019 
предложения към Стратегията за ВОМР на територията

Крайдунавска Добруджа” . 

дневния ред:  Одобрение на оценителен доклад от
 BG06RDNP001-19.165 по мярка 4.1. „Инвестиции

Комисията за подбор на проектни предложения Ертан
с резултатите от извършената оценка от Комисията

предложения подадени по първи прием на мярка 4.1. от Стратегията
Ситово Крайдунавска Добруджа”. Съставът

Рафи секретар Назмие Юмерова и оценители, Ализан
Атанасова е определен с Решение на УС от 02.04.2019 г
 02.04.2019 г. на Сезгин Алиибрям – Председател на УС

Комисията Ертан Рафи представи пред членовете на
от работата на комисията, отразени в подписаните

обобщени в Оценителния доклад. 

от Комисията за подбор на проектни предложения са
предложения по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства
периода 01.02.2019 г. до 01.04.2019 г.: 

19.165 – 0001 „По-конкурентно стопанство 
бенефициент Румен Маринов Георгиев; 

19.165 - 0002 „Подобряване на конкурентоспособността
стопанство чрез закупуване съвременна земеделска

Исмаил Насуф Махмуд; 

- 0003   „Закупуване на техника за овощни
производство и създаване на трайни насъждения
Гюнай Вели Реджеб; 

- 0004 „Повишаване на ефективността на
модернизация - бенефициент Сити Милк 2000 ЕООД;

0005 „Модернизиране на процесите по добив
стопанство на Владимир Костов” – бенефициент Владимир
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за 2019 г. за прием на 
територията на СНЦ „МИГ 

доклад от първи прием по 
Инвестиции в земеделски 

предложения Ертан Рафи,  запозна 
от Комисията за подбор на 

от Стратегията на СНЦ 
Съставът на Комисията- 

оценители Ализан Яхова, Елена 
 02.04.2019 г. и е назначен със 

Председател на УС. 

членовете на Управителния 
подписаните 4 /четири/ броя 

предложения са били 10 /десет/ 
земеделски стопанства“ от СВОМР, 

стопанство – по качествени 

конкурентоспособността на 
земеделска техника“ – 

техника за овощни градини – 
насъждения био лешници“– 

ефективността на земеделското 
ЕООД; 

процесите по добив на пчелен мед в 
бенефициент Владимир Теодоров 
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6. BG06RDNP001-19.165 - 
градина от костилкови видове

7. BG06RDNP001-19.165 
придобиване на иновативна система
площи “ – бенефициент Братя Трендафилови

8. BG06RDNP001-19.165 – 0008  „
– бенефициент ЗП Мелекбер Закир

9. BG06RDNP001-19.165 – 
Тодор Киров Петров; 

10. BG06RDNP001-19.165 – 
автомобилна везна за модернизиране
Главиница) – бенефициент Земеделска

  Председателят на Комисията
разглеждани на етап АСД
проведеното заседание на Оценителната
07.05.2019 г., членовете на оценителната
констатираните непълноти и
входирани проектни предложения
ИСУН, те представиха допъ
представените документи и разяснения
– 0008  „Устойчиво развитие
Мелекбер Закир Фари и №
техника и преобразуване на автомобилна
"Земя" - с.Сокол (Община Главиница
отхвърлени от комисията за подбор
описани обстойно в Протокол №

      Останалите 8 /осем/ проектни
Административно съответствие
финансова оценка.  

След приключване на ТФО
предложения, както следва: 
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 0006 „Механизиране на процеси по отглеждане
видове” – бенефициент Софка Василева Станчева

19.165 – 0007 „Повишаване на конкурентноспособността
иновативна система за високо точно и екологично торене

бенефициент Братя Трендафилови ЕООД; 

0008  „Устойчиво развитие на овцеферма с модерна
Мелекбер Закир Фари; 

 0009 „Закупуване на земеделска техника

 0010 „Закупуване на земеделска техника и преобразуване
за модернизиране на стопанството на ЗК "Земя" 

бенефициент Земеделска кооперация „Земя”.  

на Комисията докладва, че десетте  проектни предложения

етап АСД  /Административно съответствие и допустимост
заседание на Оценителната комисия, описано в Протокол

на оценителната комисия с право на глас представиха
непълноти и пропуски, отразени в оценителните листи

проектни предложения. В създадената комуникация с бенефициентите
представиха допълнителни документи и разяснения. След
документи и разяснения, проектни предложения №BG06RDNP001

Устойчиво развитие на овцеферма с модерна техника” 
Фари и №BG06RDNP001-19.165 – 0010 „Закупуване

преобразуване на автомобилна везна за модернизиране на стопанството
Община Главиница) – бенефициент Земеделска кооперация

комисията за подбор на проектни предложения. Оценките
в Протокол №3 от 21.05.2019 г. от заседание на КППП

проектни предложения преминават успешно етапа
съответствие и допустимост, и са допуснати за

приключване на ТФО одобрени за безвъзмездно финансиране
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процеси по отглеждане на овощна 
Василева Станчева; 

конкурентноспособността чрез 
екологично торене на земеделски 

овцеферма с модерна техника” 

земеделска техника” – бенефициент 

техника и преобразуване на 
ЗК Земя" - с.Сокол (Община 

проектни предложения са 
съответствие и допустимост/. На 
описано в Протокол №2 от            
на глас представиха подробно 

оценителните листи по всички 
комуникация с бенефициентите в 

След разглеждане на 
предложения №BG06RDNP001-19.165 

техника” – бенефициент ЗП 
Закупуване на земеделска 

модернизиране на стопанството на ЗК 
Земеделска кооперация „Земя”, са 

предложения Оценките и мотивите са 
заседание на КППП. 

успешно етапа на оценка за 
допуснати за Техническа и 

финансиране са 5 проектни 
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Класиран

е № 
Регистрац

ионен № 

1 

BG06RDN
P001-
19.165 -
0003 

  „ Закупуване
градини

създаване

лешници

2 

BG06RDN
P001-
19.165 -
0002 

„ Подобряване
конкурентоспособността

земеделското

закупуване

техника

3 

BG06RDN
P001-
19.165 -
0005 

„Модернизиране
на пчелен
стопанство

4. 

BG06RDN
P001-
19.165 -
0004 

„ „ Повишаване
земеделското

модернизация

5. 

BG06RDN
P001-
19.165 -
0006 

„Механизиране
отглеждане

костилкови

Общ размер на БФП за периода

Разполагемият бюджет по процедурата

След финансиране на всички проекти

Оценката на проектните предложения
проектни предложения към
Крайдунавска Добруджа“. 
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Наименование на проекта Общ размер

Закупуване на техника за овощни 
градини – биологично производство и 
създаване на трайни насъждения био 
лешници“  

73 075.60

Подобряване на 
конкурентоспособността на 
земеделското стопанство чрез 
закупуване съвременна земеделска 
техника“  

13 693.80

Модернизиране на процесите по добив 
на пчелен мед в биологичното 
стопанство на Владимир Костов”  

88 200.00

Повишаване на ефективността на 
земеделското стопанство чрез 
модернизация 30 807.50

Механизиране на процеси по 
отглеждане на овощна градина от 
костилкови видове”  11 883.00

за периода на прием в лева 217 659.90

процедурата е 330 500.00 лв.  

на всички проекти ще има наличен остатък в размер на

проектните предложения е извършена в съответствие с Реда
предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница
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Общ размер на БФП в лв. 

075.60 50% 

693.80 

 
50% 

200.00 

 
70% 

807.50 50% 

883.00 50% 

659.90  

остатък в размер на 112 840.10 лв. 

съответствие с Реда за оценка на 
Главиница - Ситово 
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Проектите класирани на шесто
 

Класиране № 

 
6 

BG06RDNP001
– по качествени
Румен Маринов

 
 

7 

BG06RDNP001
конкурентноспособността

система за високо
площи“ –

  

   Съгласно Условията за кандидатстване
предложения имат еднакви общи
низходящ ред и ще се дава предимство
следния критерий: 

- Крайната оценка по
производство“ 

При равен брой точки и по този
ред и ще се дава предимство на
критерий: 

- Крайната оценка по критерий
на допълнителна заетост
е предложил разкриването

При недостиг на средства за финансиране
списък с резервни проекти в
условията за финансиране.     

Предвид на това, че и двете
BG06RDNP001-19.165 -0007, изпълняват

ресурс по мярка 4.1. „Инвестиции
финансирането им, двата проекта
предложения.  Проектно предложения
списъка по низходящ ред и финансовият
резервните проектни предложения
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класирани на шесто и седмо място са с равен брой точки

Проектно предложение 

BG06RDNP001-19.165– 0001 „По-конкурентно стопанство
по качествени земеделски продукти“ – бенефициент

Румен Маринов Георгиев; 
BG06RDNP001-19.165 – 0007 „Повишаване
конкурентноспособността чрез придобиване на иновативна
система за високо точно и екологично торене на земеделски

– бенефициент Братя Трендафилови ЕООД

Условията за кандидатстване, в случай, че две или повече
еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат
се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-

оценка по критерий „2. Проектът е за биологично

точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани
предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка

оценка по критерий „3. Изпълнението на проекта води
заетост в стопанствата“ – предимство получава

разкриването на повече работни места. 

средства за финансиране на всички одобрени заявления
проекти в низходящ ред на получените оценки

финансиране.      

че и двете проектни предложения - BG06RDNP001

изпълняват един и същи критерий, а остатъчният
Инвестиции в земеделски стопанства” е недостатъчен

двата проекта са включени в списъка на резервните
Проектно предложения под № BG06RDNP001-19.165 

ред и финансовият ресурс е недостатъчен и за него. Включен
предложения.  
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брой точки: 

Брой 
точки 

конкурентно стопанство 
бенефициент 

 
30 

Повишаване на 
придобиване на иновативна 

земеделски 
Трендафилови ЕООД 

 
 
30 

две или повече проектни 
проектите ще бъдат подреждани в 

-висока оценка/и по 

за биологично земеделско 

бъдат подреждани в низходящ 
висока оценка/и по следния 

проекта води до осигуряване 
предимство получава кандидат, който 

одобрени заявления, КППП изготвя 
получените оценки, отговарящи на 

BG06RDNP001-19.165 -0001 и   
а остатъчният финансов 

стопанства” е недостатъчен за 
списъка на резервните проектни 

19.165 -0009 е последен в 
за него. Включен е в списъка с 
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Класи 

ране 

№ 

Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование

6 BG06RDNP001-

19.165 -0001 

Румен

Георгиев

7 BG06RDNP001-

19.165 -0007 

Братя

ЕООД

8 BG06RDNP001-

19.165 -0009 

Тодор

  

   Във връзка с гореизложеното
съвет да гласува за одобрение
проектни предложения по първи
на предложените за финансиране
проектни предложения и Списък
низходящ ред. 

  При 4 членове с право на глас
се”, Управителния съвет на СНЦ
прие следното: 

 
1.   Одобрява Оценителния

предложения по първия
мярка 4.1. „Инвестиции
СНЦ „ МИГ Главиница
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Наименование на 

кандидата 

Наименование на проектното

предложение

Румен Маринов 

Георгиев 

„По-конкурентно стопанство

по качествени земеделски

продукти“  

Братя Трендафилови 

ЕООД 

„Повишаване на

конкурентноспособността

придобиване на иновативна

система за високо точно

екологично торене на

земеделски площи

Тодор Киров Петров „ Закупуване на земеделска

техника”  

еното,  председателя на КППП предложи на
за одобрение на Оценителния доклад на Комисията

предложения по първи прием по процедура  BG06RDNP001
за финансиране проектни предложения, Списък

редложения и Списък на отхвърлените проектни предложения

право на глас, с 4 гласа  „за”, 0 гласа „против” и  0 гласа
на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

РЕШЕНИЕ: 

Одобрява Оценителния доклад на Комисията за подбор
предложения по първия прием по процедура BG06RDNP001

Инвестиции в земеделски стопанства“
МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа
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проектното 

предложение 

Брой 

точки 

конкурентно стопанство – 

качествени земеделски 

 

30 

Повишаване на 

конкурентноспособността чрез 

на иновативна 

високо точно и 

торене на 

земеделски площи “  

30 

на земеделска 25 

предложи на Управителния 
на Комисията за подбор на 

BG06RDNP001-19.165 ,  Списъкът 
предложения Списък на резервните 

предложения,  класирани в 

против и  0 гласа „въздържали 
Ситово Крайдунавска Добруджа” 

Комисията за подбор на проектни 
BG06RDNP001-19.165 на 

стопанства“  от СВОМР на                 
Добруджа; 
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2.   Одобрява Списъка

предложения по

4.1. „Инвестиции в
Главиница – Ситово
2.1.  Проектно предложение
техника за овощни
трайни насaждения
оценено с 70 т. 

2.2. Проектно предложение
конкурентоспособността

съвременна земеделска
оценено с 60 т. и

2.3. Проектно предложение
процесите по добив
Костов” – бенефициент
заявена БФП в размер

2.4. Проектно предложение
ефективността 
бенефициент Сити
размер на 30 807.50 

2.5. Проектно предложение
процеси по отглеждане
бенефициент Софка
размер на 11 883.00 

3. Одобрява Списъка
BG06RDNP001-19.165  
стопанства“ от СВОМР
Добруджа, по реда на
3.1. Проектно предложени
стопанство – 
Маринов Георгиев
лв.; 

3.2. Проектно предложение
конкурентноспособността

високо точно и екологично
Братя Трендафилови
97 705.45 лв.; 
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Одобрява Списъка на предложените за финансиране

предложения по процедура BG06RDNP001-19.165  
Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР

Ситово Крайдунавска Добруджа, по реда на класиране
Проектно предложение  BG06RDNP001-19.165 - 0003  
техника за овощни градини – биологично производство

ждения био лешници“– бенефициент ЗС Гюнай
оценено с 70 т. и заявена БФП в размер на 73 075.60 лв.;
Проектно предложение  BG06RDNP001-19.165 - 0002 
конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез
съвременна земеделска техника“ – бенефициент Исмаил Насуф
оценено с 60 т. и заявена БФП в размер на 13 693.80 лв.;
Проектно предложение BG06RDNP001-19.165 - 0005 „Модернизиране
процесите по добив на пчелен мед в биологичното стопанство

бенефициент Владимир Теодоров Костов - 
заявена БФП в размер на 88 200.00 лв.; 

Проектно предложениеBG06RDNP001-19.165 - 0004 
ефективността на земеделското стопанство чрез модернизация
бенефициент Сити Милк 2000 ЕООД - оценено с 50 т и

807.50 лв.; 

Проектно предложение BG06RDNP001-19.165 - 0006 „Механизиране
процеси по отглеждане на овощна градина от костилкови
бенефициент Софка Василева Станчева - оценено с 50 т и

883.00 лв. 

Одобрява Списъка на резервните проектни предложения
19.165  на мярка 4.1. „Инвестиции

от СВОМР на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово
Добруджа по реда на класиране: 
Проектно предложение  BG06RDNP001-19.165 – 0001

по качествени земеделски продукти“ – бенефициент
Маринов Георгиев - оценено с 30 т. и заявена БФП в размер

Проектно предложение BG06RDNP001-19.165 – 0007
конкурентноспособността чрез придобиване на иновативна
високо точно и екологично торене на земеделски площи

Трендафилови ЕООД - оценено с 30 т. и заявена БФП
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финансиране проектни 
19.165  на мярка                         

от СВОМР на СНЦ „МИГ 
по реда на класиране: 

0003   „Закупуване на 
производство и създаване на 

нефициент ЗС Гюнай Вели Реджеб - 
; 

0002 „Подобряване на 
стопанство чрез закупуване 

бенефициент Исмаил Насуф Махмуд - 
; 

0005 „Модернизиране на 
биологичното стопанство на Владимир 

 оценено с 55 т. и 

0004 „Повишаване на 
стопанство чрез модернизация” - 

т. и заявена БФП в 

0006 „Механизиране на 
от костилкови видове” – 

оценено с 50 т. и заявена БФП в 

предложения по процедура 
Инвестиции в земеделски 

Ситово Крайдунавска 

0001 „По-конкурентно 
бенефициент Румен 

БФП в размер на 93 491.20 

0007 „Повишаване на 
на иновативна система за 

земеделски площи” - бенефициент 
и заявена БФП в размер на 
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3.3. Проектно предложение
земеделска техника
и заявена БФП в

4. Одобрява Списъка
BG06RDNP001-19.165  
стопанства“ от

Крайдунавска Добруджа
4.1. BG06RDNP001

модерна техника
4.2.  BG06RDNP001

преобразуване на

на ЗК "Земя" 
кооперация „Земя

 

По т.2 от дневния ред: Удължаване

Процедура BG06RDNP001-19.177 

-  мярка 4.1.2. „Инвестиции

развитие на малки стопанства

  При 4 членове с право на глас
се”, Управителния съвет на СНЦ
прие следното: 

 

На основание чл.11, ал.5, 

Наредба 22/14.12.2015 г. на

операции в ромките на Стратегии

2014 – 2020 г., удължава срока

Главиница-Ситово Крайдунавска

стопанства по Тематична подпрограма

17.00 часа.  
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Проектно предложение BG06RDNP001-19.165 – 0009 „
земеделска техника” – бенефициент Тодор Киров Петров
заявена БФП в размер на 35 100.00 лв. 

Одобрява Списъка на отхвърлените проектни предложения
19.165  на мярка 4.1. „Инвестиции
от СВОМР на СНЦ „МИГ Главиница

Крайдунавска Добруджа: 
BG06RDNP001-19.165 – 0008  „Устойчиво развитие
модерна техника” – бенефициент ЗП Мелекбер Закир Фари
BG06RDNP001-19.165 – 0010 „Закупуване на земеделска
преобразуване на автомобилна везна за модернизиране
ЗК Земя" - с.Сокол (Община Главиница) – бенефициент

кооперация „Земя”. 

Удължаване на срока за прием на проектни

19.177 на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична

стопанства. 

право на глас, с 4 гласа  „за”, 0 гласа „против” и  0 гласа
на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

РЕШЕНИЕ: 

чл ал.5, т.2. от ПМС №162/05.07.2016 

на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 ”

ромките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие

удължава срока за прием по Процедура BG06RDNP001

Крайдунавска Добруджа” -  мярка 4.1.2. „Инвестиции

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства
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0009 „Закупуване на 
Киров Петров - оценено с 25 т. 

предложения по процедура 
Инвестиции в земеделски 

Главиница – Ситово 

развитие на овцеферма с 
Мелекбер Закир Фари; 

на земеделска техника и 
модернизиране на стопанството 

бенефициент Земеделска 

на проектни предложения по 

Ситово Крайдунавска Добруджа” 

Тематична подпрограма за 

и  0 гласа „въздържали 
Ситово Крайдунавска Добруджа” 

 г. и  чл.46 от                             

подмярка 19.2 ”Прилагане на 

общностите местно развитие” от ПРСР 

 BG06RDNP001-19.177 на „МИГ 

Инвестиции в земеделски 

стопанства до 12.07.2019 г., 
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По т.3 от дневния ред: Удължаване
Процедура № BG05M9P001 
Добруджа” – мярка 2.1. „Социално

  При 4 членове с право на глас
се”, Управителния съвет на СНЦ
прие следното: 

На основание чл.11, ал.5, т.2. 

Процедура № BG05M9P001 

Добруджа” – мярка 2.1. „Социално

часа. 

 

По т.4 от дневния ред: Актуализиране
2019 г. за прием на проектни предложения
СНЦ „МИГ Главиница-Ситово

  При 4 членове с право на глас
се”, Управителния съвет на СНЦ
прие следното: 

Приема актуализирана Индикативна
проектни предложения към Стратегията
Главиница-Ситово Крайдунавска
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Удължаване на срока за прием на проектни
BG05M9P001 – 2.052 на „МИГ Главиница-Ситово

Социално-трудова и здравна интеграция” 

право на глас, с 4 гласа  „за”, 0 гласа „против” и  0 гласа
на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

РЕШЕНИЕ: 

, т.2. от ПМС №162/05.07.2016 г., удължава срока

BG05M9P001 – 2.052 на „МИГ Главиница-Ситово

оциално-трудова и здравна интеграция” до 01.07.2019 

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

право на глас, с 4 гласа  „за”, 0 гласа „против” и  0 гласа
на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

РЕШЕНИЕ: 

Индикативна годишна работна програма за 2019 
предложения към Стратегията за ВОМР на територията

Крайдунавска Добруджа” . 

 

  Председател:…………/п/…………
                                                                                 /Сезгин Алиибрям

 
                            Водил протокола:………/п

                                                                                                             /Ертан Рафи

 

-------------------------------------------------------------- 

Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

9 

на проектни предложения по 
Ситово Крайдунавска 

против и  0 гласа „въздържали 
Ситово Крайдунавска Добруджа” 

удължава срока за прием по 

Ситово Крайдунавска 

до 01.07.2019 г., 17.00 

годишна работна програма за 
за ВОМР на територията на 

против и  0 гласа „въздържали 
Ситово Крайдунавска Добруджа” 

за 2019 г. за прием на 
територията на СНЦ „МИГ 

…………… 
Сезгин Алиибрям/ 

п/…………. 
Ертан Рафи/ 


