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e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg

   Днес, 23.04.2019 г. от 17:0
проведе заседание на Управителния
инициативна група Главиница
присъстваха шест от седем  

Присъстващи членове
1.  „БИН 2001“ ЕООД

2. ЗП – Румен Маринов

3. ЕТ „Сибел – Юксел

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

 
     От заседанието отсъства Председателят

кандидатства с проектно предложение
подобряването или разширяването

като представляващ Община Ситово

на интереси.  

Заседанието се проведе при следния

 

1. Одобрение на оценителен

№ BG06RDNP001-19.159 по мярка

или разширяването на всички

 

             По т.1 от дневния ред
процедура № BG06RDNP001
подобряването или разширяването

    Председателят на Комисията
членовете на УС с резултатите
проектни предложения, подадени
„МИГ Главиница–Ситово Крайдунавска
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П Р О Т О К О Л 

№ 8 

00 часа в гр. Главиница, обл. Силистра, в офиса

на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска
Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа

членове на УС.  

Присъстващи членове на УС: 
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. 

отсъства Председателят на УС Сезгин Алиибрям
проектно предложение по мярка 7.2. „Инвестиции

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Община Ситово и има подадена декларация за наличие

проведе при следния, 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

на оценителен доклад от първия прием

по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

дневния ред:  Одобрение на оценителен доклад от
 BG06RDNP001-19.159 по мярка 7.2. „Инвестиции

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

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

дложения подадени по първи прием на мярка 7.2. от Стратегията
Ситово Крайдунавска Добруджа”. Съставът

 

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

Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

, в офиса на МИГ се 
нестопанска цел „Местна 

Добруджа”. На заседанието 

Сали;  
; 

Шенай Рамадан;   

Алиибрям, поради това че 
Инвестиции в създаването, 
по мащаби инфраструктура“ , 

декларация за наличие на конфликт 

първия прием по процедура                                     
създаването, подобряването 
инфраструктура“. 

доклад от първи прием по 
Инвестиции в създаването, 
по мащаби инфраструктура“. 

предложения Ертан Рафи  запозна 
от Комисията за подбор на 

от Стратегията на СНЦ 
Съставът на Комисията- 
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председател Ертан Рафи, секретар
Стоянова, Анка Атанасова е определен
Заповед №12 от 08.03.2019 г
УС от 04.12.2019 г. 

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

    Обект на оценка от Комисията
предложения по мярка 7.2. 
разширяването на всички видове
постъпили в периода 28.01.2019 

1. Проектно предложение

комбинирани детски площадки

Община Главиница е постъпило
2. Проектно предложение

комбинирани детски площадки

Община Главиница е постъпило
3. Проектно предложение

активни занимания и отдих

постъпило на 04.03.2019 
4. Проектно предложение

комбинирани детски площадки

Община Главиница, постъпило
5. Проектно предложение

уличната мрежа в село
община Главиница, постъпило

6. Проектно предложение
уличната мрежа в село
община Главиница, постъпило

7. Проектно предложение
широко обществено ползване

обществените потребности
Гарван, Община Ситово

постъпило на 05.03.2019 
 

  Председателят на Комисията

разглеждани на етап АСД  /Администрат
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Рафи секретар Назмие Юмерова и оценители, Ализан
Атанасова е определен с Решение на УС от 08.03.2019 г
 08.03.2019 г. на Маргарита Мицова – Председателстващ

на Комисията Ертан Рафи представи пред членовете
ботата на комисията, отразени в подписаните
Оценителния доклад. 

от Комисията за подбор на проектни предложения са
мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването

всички видове малка по мащаби инфраструктура
периода 28.01.2019 г. до 05.03.2019 г.: 

предложение  BG06RDNP001-19.159 - 0001 
комбинирани детски площадки в с. Зебил и в с. Звенимир

е постъпило на 04.03.2019 г. в 12:23 часа.  
предложение  BG06RDNP001-19.159 - 0002 

комбинирани детски площадки в           с. Падина и в с. Звенимир
е постъпило на 04.03.2019 г. в 12:28 часа.  

предложение  BG06RDNP001-19.159 - 0003  „Изграждане
занимания и отдих гр. Главиница“ – бенефициент Община

на 04.03.2019 г. в 12:32 часа.  
предложение  BG06RDNP001-19.159 - 0004  

комбинирани детски площадки в с. Коларово и в с. Зафирово
постъпило на 04.03.2019 г. в 12:37 часа.  

предложение BG06RDNP001-19.159 – 0005 „Реконструкция
мрежа в село Дичево, общ. Главиница, обл. Силистра

Главиница, постъпило на 04.03.2019 г. в 12:40 часа. 
предложение BG06RDNP001-19.159 - 0006 „Реконструкция
мрежа в село Зебил, общ. Главиница, обл. Силистра

Главиница, постъпило на 04.03.2019 г. в 12:43 часа. 
предложение BG06RDNP001-19.159 - 0007 „Oбновяване
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване

обществените потребности от общинско значение в с. Добротица
Община Ситово, област Силистра“– бенефициент община

на 05.03.2019 г. в 15:57 часа. 

на Комисията докладва, че седемте  проектни предложения

етап АСД  /Административно съответствие и допустимост
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Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

оценители Ализан Яхова, Елена 
 08.03.2019 г. и е назначен със 

Председателстващ с решение на 

членовете на Управителния 
подписаните 5 /пет/ броя 

предложения са били 7 проектни 
подобряването или 

инфраструктура“ от СВОМР, 

0001  „Изграждане на 
Звенимир“ – бенефициент 

 
0002  „Изграждане на 

с Звенимир“ – бенефициент 
 

Изграждане на парк за 
бенефициент Община Главиница е 

0004  „Изграждане на 
Зафирово” - бенефициент 

Реконструкция на част от 
обл Силистра” – бенефициент 

Реконструкция на част от 
Силистра” – бенефициент 

бновяване на площи за 
трайно задоволяване на 
Добротица, с. Босна и с. 

бенефициент община Ситово, 

проектни предложения са 
допустимост/. На етап АСД 
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са искани и представени допълнителни
били допуснати на следващ етап

  На 09.04.2019 г. председателя
Главиница, което гласи следното
№ BG06RDNP001-19.159- 0006 „
общ. Главиница, обл. Силистра
BG06RDNP001-19.159 „МИГ Главиница

„Инвестиции в създаването, подобряването
по мащаби инфраструктура“. 

  Моля, да ни разрешите да
предложение № BG06RDNP001
уличната мрежа в с. Зебил, общ
 
  Председателя на КППП към мярка

разширяването на всички видове
Управляващия орган чрез комуникация
предложение под № BG06RDNP001
част от уличната мрежа в с. Зебил
предмет на оценка на настоящата

 
  След оттеглянето на проектно

проектите обект на оценка на ТФО

получили следното класиране

Клас

иран

е № 

Регистра

ционен 
№ 

Наименование

проекта

1 

BG06RD
NP001-
19.159 -
0001 

„Изграждане
комбинирани

детски площадки

в с. Зебил и в

Звенимир“

2 

BG06RD
NP001-
19.159 -
0002 

„Изграждане
комбинирани

детски площадки

в           с. Падина
и в с. Стефан
Караджа“  
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представени допълнителни документи и разяснения , след което
следващ етап ТФО /Техническа и финансова оценка

председателя на КППП е получил писмо от Кмета
гласи следното: Община Главиница е подала проектно

0006 „Реконструкция на част от уличната мрежа

Силистра“ по Процедура за подбор на проектни
МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

създаването, подобряването или разширяването на всички
инфраструктура“.  

разрешите да оттеглим подаденото от Община Главиница
BG06RDNP001-19.159-0006 с наименование „Реконструкция

Зебил, общ. Главиница, обл. Силистра“. 

КППП към мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
всички видове малка по мащаби инфраструктура

орган чрез комуникация през ИСУН за полученото писмо
BG06RDNP001-19.159-0006 и с наименование „Реко

мрежа в с. Зебил, общ. Главиница, обл. Силистра“ е
на настоящата оценителна сесия. 

оттеглянето на проектно предложение под № BG06RDNP001
оценка на ТФО остават 6 /шест/ на брой. На етап ТФО

класиране:  

Наименование на 
проекта 

Общо допустими 
разходи 

Общ размер на
в лв

Изграждане на 
комбинирани 
детски площадки 
с Зебил и в с. 

Звенимир“  

47 973,79 100% 47 973,79 

Изграждане на 
комбинирани 
детски площадки 

с. Падина 
в с Стефан 

 

57 359,20 

 
100% 

57 359,20 

 

 

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

Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

разяснения след което проектите са 
финансова оценка/.  

от Кмета на Община 
подала проектно предложение                                    

уличната мрежа в с. Зебил, 
на проектни предложения 

Крайдунавска Добруджа“ – мярка 7.2 
разширяването на всички видове малка 

Община Главиница проектно 
наименование Реконструкция на част от 

създаването, подобряването или 
инфраструктура“ е уведомил 
полученото писмо и  проектно 

наименование „Реконструкция на 
Силистра“ е оттеглено и не е 

BG06RDNP001-19.159-0006, 
На етап ТФО проектите са 

Общ размер на БФП 
в лв. 

Съфинансира

не на 
кандидата 

100% 0.00 0% 

100% 0.00 0% 
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3 

BG06RD
NP001-
19.159 -
0004 

„Изграждане
комбинирани

детски площадки

в с. Коларово
с. Зафирово

4. 

BG06RD
NP001-
19.159 -
0007   

„Oбновяване

площи за широко

обществено

ползване, 
предназначени

трайно 
задоволяване

обществените

потребности

общинско 
значение в
с.Добротица
Босна и с. Гарван
Община Ситово
област Силистра

5. 

BG06RD
NP001-
19.159 -
0003  

„Изграждане
парк за активни
занимания и

гр. Главиница

 

6. 

BG06RD
NP001-
19.159 -
0005   

„Реконструкция
на част от 
уличната мрежа
село Дичево
Главиница обл

Силистра”

Общ размер на БФП за периода
прием в лева 

 

  Средствата за финансиране на

бюджет от 660 000 лв. по мярка

Главиница–Ситово Крайдунавска
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Изграждане на 
комбинирани 
детски площадки 
с Коларово и в 
Зафирово”  

48 547,57 

 
100% 

48 547,57 

 

бновяване на 
площи за широко 
обществено 
ползване, 
предназначени за 

задоволяване на 
обществените 
потребности от 
общинско 
значение в 
Добротица, с. 

Босна и с. Гарван, 
Община Ситово, 
област Силистра“  

133 747,96  100% 133 747,96  

Изграждане на 
парк за активни 
занимания и отдих 
гр Главиница“  195 069,99 100% 195 069,99 

Реконструкция 
на част от 
уличната мрежа в 
село Дичево, общ. 
Главиница, обл. 
Силистра”  

161 530,21 100% 161 530,21 

за периода на 644 228.72  100% 
644 228.72  

финансиране на шестте проектни предложения не надвишават

по мярка 7.2. по Стратегията  за ВОМР

Крайдунавска Добруджа”.  

 

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

Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

 
100% 0.00 0% 

 100% 0.00 0% 

 100% 0.00 0% 

 100% 0.00 0% 

  
0,0 0% 

предложения не надвишават наличния 
за ВОМР на СНЦ „МИГ 
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  Във връзка с горното Председателя
гласува за одобрение на Оценителния
предложения по първи прием

7.2. „Инвестиции в създаването
малка по мащаби инфраструктура
проектни предложения, класирани

  При 6 членове с право на глас
се”, Управителния съвет на СНЦ

прие следното, 

 

 
Управителния съвет на СНЦ

1.   Одобрява Оценителния

предложения по първия
мярка 7.2. „Инвестиции

на всички видове малка

„ МИГ Главиница
2.   Одобрява Списъка

предложения по процедура

„Инвестиции в създаването
видове малка по мащаби

Главиница – Ситово
 

2.1.    BG06RDNP001
площадки в
Главиница 

 
2.2.    BG06RDNP001

площадки в
Община Главиница
57359.20 лв
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ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на  

Сдружение „Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”,

Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50

гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

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

горното Председателя на КППП предложи на Управителния
одобрение на Оценителния доклад на Комисията за подбор

първи прием по процедура  BG06RDNP001-19.159
в създаването, подобряването или разширяването на

инфраструктура“  и  Списъкът на предложените
предложения класирани в низходящ ред. 

право на глас, с 6 гласа  „за”, 0 гласа „против” и  0 гласа
на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

РЕШЕНИЕ: 

съвет на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
 

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

Инвестиции в създаването, подобряването или
всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от СВОМР

Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа; 
Одобрява Списъка на предложените за финансиране

предложения по процедура BG06RDNP001-19.159  по
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването

малка по мащаби инфраструктура“  от СВОМР на

Ситово Крайдунавска Добруджа, по реда на класиране

BG06RDNP001-19.159 – 0001 „Изграждане на комбинирани
площадки в           с. Зебил и в с. Звенимир“ – бенефициент
Главиница - оценено с 35 т. и заявена БФП в размер на

BG06RDNP001-19.159 - 0002 „Изграждане на комбинирани
площадки в           с. Падина и в с. Стефан Караджа
Община Главиница - оценено с 35 т. и заявена БФП

лв. 

 

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

Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

на Управителния съвет да 
Комисията за подбор на проектни 

19.159  по мярка                     
разширяването на всички видове 
предложените за финансиране 

против и  0 гласа „въздържали 
Ситово Крайдунавска Добруджа” 

Крайдунавска Добруджа“  

Комисията за подбор на проектни 
BG06RDNP001-19.159  по 

подобряването или разширяването 
от СВОМР на СНЦ 

финансиране проектни 
.159  по  мярка 7.2. 
разширяването на всички 
СВОМР на СНЦ „ МИГ 

по реда на класиране: 

на комбинирани детски 
бенефициент Община 

БФП в размер на 47973.79 лв. 

Изграждане на комбинирани детски 
Стефан Караджа“ – бенефициент 

заявена БФП в размер на 



 

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

ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „Местна инициативна група Глав

съгласно  Допълнително споразумение №РД 50

гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg

2.3.    BG06RDNP001
площадки в с

Главиница 
 

2.4.     BG06RDNP001
обществено ползване

обществените

Босна и с

бенефициент

размер на 133747.96 
 

 
2.5.      BG06RDNP001

занимания и

Главиница 
 

2.6.        BG06RDNP001
мрежа в село

бенефициент

размер на 16153

 

        Председателстващ по Решение
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ПРОЕКТ: Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на  

Сдружение „Местна инициативна група Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”,

Допълнително споразумение №РД 50-34 от 29.11.18 г. към Споразумение №РД 50

гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,

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

BG06RDNP001-19.159 - 0004 „Изграждане на комбинирани
площадки в с. Коларово и в с. Зафирово” - бенефициент
Главиница - оценено с 35 т. и заявена БФП в размер на

BG06RDNP001-19.159 – 0007 „Oбновяване на площи

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване
обществените потребности от общинско значение в

Босна и с. Гарван, Община Ситово, област

бенефициент община Ситово - оценено с 35 т. и заявена

размер на 133747.96 лв. 

BG06RDNP001-19.159 - 0003   „Изграждане на парк
занимания и отдих гр. Главиница“ – бенефициент

Главиница - оценено с 35 т. и заявена БФП в размер на

BG06RDNP001-19.159 - 0005 „Реконструкция на част

мрежа в село Дичево, общ. Главиница, обл

бенефициент община Главиница - оценено с 35 т. и
размер на 161530.21 лв. 

о Решение на УС от 04.12.2018 г.:…………
                                                                                                      /Маргарита

 
                                 Водил протокола:…………

                                                                                                                   /Бедиха

 

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

Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

Изграждане на комбинирани детски 
бенефициент Община 

БФП в размер на 48547.57 лв. 

бновяване на площи за широко 
трайно задоволяване на 

значение в с.Добротица, с. 
Ситово област Силистра“ – 

с т. и заявена БФП в 

Изграждане на парк за активни 
бенефициент Община 

БФП в размер на 195069.99 лв. 

Реконструкция на част от уличната 
Главиница обл. Силистра” – 
оценено с 35 т. и заявена БФП в 

:…………/п/……………….. 
Маргарита Мицова/ 

:…………/п/……………….. 
Бедиха Насуф/ 


