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ПРОТОКОЛ 

№2 

Днес 30.01.2019 г. от 13.00 часа в гр. Главиница, обл. Силистра, в офиса на МИГ се 
проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. В заседанието 
присъстваха всички членове на УС. 

Присъстващи членове на УС: 
1. Община Ситово представлявана от Сезгин Алиибрям; 
2. „БИН 2001“ ЕООД представлявано от Бедиха Насуф; 
3. ЗП – Румен Маринов Георгиев; 
4. ЕТ „Сибел – Юксел Сали“ представлявано от Юксел Сали; 
5. СНЦ „Закрила“ представлявано от Маргарита Мицова; 
6. НЧ “Мехмед Джон - 1956“ представлявано от Шенай Рамадан; 
7. Зюлейха Февзи Мурад. 

 

В поканата за насроченото заседание е вписан дневния ред и са приложени материали. 
Заседанието е редовно и свикано от Председателя на УС и може да взема валидни решения, 
поради наличие на кворум. 

Заседанието на УС откри г-н Сезгин Алиибрям- Председател на УС, който предложи, то 
да протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Одобряване на Годишен доклад за изпълнение на стратегията за ВОМР по подмярка 
19.2 за 2018 г. 

2. Одобрение на Годишен доклад за извършените дейности и разходи по подмярка 19.4 
за 2018 г. 

3. Одобрение на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на УС и Сдружението 
за 2018 г. 

4. Вземане на решение за свикване на Общо събрание. 
5. Разни. 

 
 

По т.1 Одобряване на годишен доклад за изпълнение на стратегията за ВОМР по 
подмярка 19.2 за 2018 г. 

Членовете на УС бяха запознати с проекта за Годишен доклад от г-жа Данка Милчева – 
Изп. директор на МИГ. Изказвания, въпроси и предложения нямаше. Членовете на УС със 
седем гласа „за“ , без „против“ и „въздържал се“ приеха следното 

РЕШЕНИЕ: 
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Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ приема Годишния доклад за отчитане 
изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – 
подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г. Същият 
да бъде предложен за одобрение от Общото събрание на МИГ и изпратен до УО на ПРСР  
в срок до 15.02.2019 г. 

 
 

По  т.  2 Одобрение на годишен доклад за извършените дейности и разходи по 
подмярка 19.4 за 2018 г.. 

Членовете на УС бяха запознати предварително с проекта на Годишен доклад по 
подмярка 19.4. Изказвания, въпроси и предложения нямаше. Членовете на УС със седем 
гласа „за“ , без „против“ и „въздържал се“ приеха следното 

РЕШЕНИЕ: 

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ приема Годишния доклад за извършените 
дейности по подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 
от МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г. Същият да бъде изпратен 
до УО на ПРСР в срок до 31.01.2019 г. 

 
 

По т. 3 Одобрение на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на УС и 
Сдружението за 2018 г. 

Членовете на УС бяха запознати предварително с проекта на Годишен финансов отчет и 
Доклад за дейността на УС и Сдружението за 2018 г. Изказвания, въпроси и предложения 
нямаше. Членовете на УС със седем гласа „за“ , без „против“ и „въздържал се“ приеха 
следното 

РЕШЕНИЕ: 

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ Годишен финансов отчет и Доклад за 
дейността на УС и Сдружението за 2018 г. Същият да бъде предложен за одобрение от 
Общото събрание на МИГ. 

По т. 4 Вземане на решение за свикване на Общо събрание. 

Във връзка с необходимостта от одобрение на Годишния доклад за отчитане 
изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – 
подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г., 
Годишния финансов отчет, Доклад за дейността на УС и Сдружението за 2018 г., 
членовете на УС със седем гласа „за“ , без „против“ и „въздържал се“ приеха следното 
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РЕШЕНИЕ: 

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от 
Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 12.02.2019 г. от 16.00 ч. в заседателна 
зала на Община Главиница, при следния 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Одобрение на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено 
от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „ Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г. 

2. Одобрение на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на УС и Сдружение 
МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2018 г. 

3. Обсъждане и вземане на Решение за определяне на представители сред членовете на 
Общото събрание, които да участват като оценители в Комисия за подбор на проектни 
предложения по мерки от СВОМР на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа". 

 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14.45 часа. 
 
 

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

 
 

Водил протокола:………/п/…………… 
/Ертан Рафи/ 


