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Днес, 09.01
Главиница – Ситово
заседание на Управителния
участие всичките
„МИГ Главиница

 
Присъстващи

1. Община Ситово
2. „БИН 2001“ 
3. ЗП – Румен
4. ЕТ „Сибел
5. СНЦ „Закрила
6. НЧ “Мехмед

7. Зюлейха Февзи

 
 
Председателя на

следния 
 

                                                          

1. Запознаване на Управителния
документи от управляващия

по мярка  7.2 „Инвестиции

всички видове малка по
 

2.   Разни. 
 
    По първа точка от дневния
уведоми членовете на Управителния
РСР, за отстраняване на
създаването, подобряването
мащаби инфраструктура
посочили срок, който трябва
   МИГ Главиница – Ситово
Протокол от 04.12.2018 
програма за 2019 г. за прием
ВОМР на територията на

Местна инициативна група  "Главиница - Ситово Крайдунавска
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 

9.01.2019 година от 10.00 часа в офиса на Сдружение
Ситово Крайдунавска Добруджа”  в гр. Главиница

заседание на Управителния съвет на Сдружението. В заседанието
всичките - седем членове на Управителния съвет на

Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”. 

Присъстващи членове на УС: 
Община Ситово представлявана от Сезгин Алиибрям
БИН 2001“ ЕООД представлявано от Бедиха Насуф

Румен Маринов Георгиев; 
ЕТ Сибел – Юксел Сали“ представлявано от Юксел

СНЦ Закрила“  представлявано от Маргарита Мицова

НЧ Мехмед Джон - 1956“  представлявано от Шенай

Зюлейха Февзи Мурад. 

Председателя на Управителния съвет откри заседанието и предложи

                                                          ДНЕВЕН РЕД: 

на Управителния съвет с писмо за допълнителна информация
от управляващия орган по процедура в ИСУН за пр

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването

видове малка по мащаби инфраструктура. 

точка от дневния ред Председателя на  МИГ Главиница
членовете на Управителния съвет, че е получено писмо от
отстраняване на неясноти и неточности по мярка 7.2 „Инвестиции

подобряването или разширяването на всички видове малка
инфраструктура“ . За отстраняване на нередностите, експертите

който трябва да бъде спазен от екипа на МИГ-а
Ситово Крайдунавска Добруджа с Решение на

 04.12.2018 година актуализира Индикативна годишна

г. за прием на проектни предложения към Стратегията
територията на „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 
sitovo.org 

офиса на Сдружение „МИГ 
гр Главиница се проведе 

заседанието взеха 
Управителния съвет на Сдружение 

Сезгин Алиибрям; 
Насуф; 

Юксел Сали; 
Маргарита Мицова; 

Шенай Рамадан; 

заседанието и предложи 

опълнителна информация и 
за прием на проекти 

подобряването или разширяването на 

МИГ Главиница – Ситово, 
получено писмо от дирекция 

„Инвестиции в 
всички видове малка по 

експертите са 
а. 

Решение на УС  по 
Индикативна годишна работна 

предложения към Стратегията за 
Крайдунавска Добруджа”.  
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  За отваряне на всяка
дата. Комуникацията
съответните програми
Крайдунавска Добруджа
дата за всяка една от мерките

   Предвид гореизложеното
на  времевия месечен график

отпаднат от ИГРП за

    Предложението бе подложено

                       Членовете

        ЗА:  7                              

 

                                              

                                                 

 1. Отваряне
”Инвестиции в земеделски
прием – от 05.2019 

 2. Отваряне
„Инвестиции в
развитие на малки
от 05.2019 г. до

 3. Отваряне
„Инвестиции в
04.2019 г. до 05.2019

 4. Отваряне
„Инвестиции в подкрепа

05.2019 г. Втори

 5. Отваряне
„Инвестиции в създаването

видове малка по
Втори прием –

 6. Отваряне
„Инвестиции за

туристическа инфраструктура
Местна инициативна група  "Главиница - Ситово Крайдунавска

Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,
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отваряне на всяка една от мерките УС със свое решение е

омуникацията, която се води между управляващите органи
съответните програми от Стратегията на „МИГ Главиница
Крайдунавска Добруджа”  и екипа на МИГ-а, е трудно да се 

всяка една от мерките.  

гореизложеното предлагам на УС да  вземе решение

времевия месечен график по всички мерки, а датите преди
РП за 2019 г.  

Предложението бе подложено на гласуване, 

Членовете на УС гласуваха със: 

                              ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ

                               и приеха следното 

                                                    РЕШЕНИЕ: 

Отваряне на прием на проектни предложения
Инвестиции в земеделски стопанства” – от 02.2019 г. до

05.2019 г. до  06.2019 г. 

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

развитие на малки стопанства” – от 02.2019 г. до 04.2019
до 06.2019 г. 

Отваряне на прием на проектни предложения
Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти

05.2019 г. Втори прием – от 05.2019 г. до 06.2019

Отваряне на прием на проектни предложения
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” –

Втори прием – от 05.2019 г.  до 06.2019 г. 

Отваряне на прием на проектни предложения
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването

видове малка по мащаби инфраструктура” – от 01.2019
– от 04.2019 г. до 05.2019 г. 

Отваряне на прием на проектни предложения
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура

туристическа инфраструктура” – от 06.2019 г. до 07.2019 г

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 
sitovo.org 

решение е фиксирал 
управляващите органи на 

Главиница – Ситово 
 спази  точната 

вземе решение за запазване 
датите преди месеца да 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

предложения по мярка 4.1. 
до 04.2019 г. Втори 

предложения по мярка 4.1.2. 
Тематична подпрограма за 

04.2019 г. Втори прием – 

предложения по мярка 4.2. 
земеделски продукти” – от 

06.2019 г. 

предложения по мярка 6.4. 
– от 04.2019 г. до 

предложения по мярка 7.2. 
или разширяването на всички 

01.2019 г. до 03.2019 г. 

предложения по мярка 7.5. 
инфраструктура за отдих, 

.2019 г.  
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 7. Отваряне
„Проучване, съхраняване
културното наследство
– от 05.2019 г.

 8. Отваряне
се за да сполуча
до 05.2019 г.  

 9. Отваряне
„Приспособяване
въвеждане на социални
от 04.2019 г. до

 10. Отваряне
„Социално-трудова
Втори прием –

   УС възлага на

неточностите и отговаряне

 

Поради изчерпване

                       

                                            

                                                            

                                  

                                                 

  

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

Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните
културното наследство на територията на общините Главиница

г. до 06.2019 г.  

Отваряне на прием на проектни предложения по
да сполуча ” – от 03.2019 г. до 04.2019 г. Втори прием

 

Отваряне на прием на проектни предложения
Приспособяване на работниците и предприемачите към
въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията

. до 05.2019 г. Втори прием – от 05.2019 г. до

Отваряне на прием на проектни предложения
трудова и здравна интеграция” – от 02.2019

– 03.2019 г. до 04.2019 г. 

ъзлага на ИД да предприеме мерки за отстраняване

неточностите и отговаряне на писмото от Дирекция РСР.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито

                                                  Председател:…………/п

                                                               /Сезгин Алиибрям

                                                Водил протокола:............./п

                                                                                    / Ертан Рафи

 

Крайдунавска Добруджа"  
факс: 08636 2258, 
sitovo.org 

предложения по мярка 19.05. 
на природните ресурси и 

общините Главиница и Ситово” 

предложения по мярка 3.9. „Уча 
Втори прием – от 04.2019 г. 

предложения по мярка 1.7. 
предприемачите към промените, 

иновации в предприятията” – 
до 06.2019 г. 

предложения по мярка 2.1. 
02.2019 г. до 03.2019 г. 

мерки за отстраняване на 
Дирекция РСР. 

бе закрито в 11.30 часа 

п/……………….. 

Сезгин Алиибрям/ 

/п/........................... 

Ертан Рафи / 


