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Сдружение „Местна инициативна
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e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg

 

   Днес, 02.04.2019 г. от 14:0
проведе заседание на Управителния

„Местна инициативна група 
взеха участие всички членове на

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

 
   Заседанието на УС бе открито
който предложи да протече при
 

1. Определяне състава на Комисия
Процедура BG06RDNP001-19.1
СНЦ  „МИГ Главиница-Ситово
кандидатстване.  

2. Определяне състава на Комисия
Процедура BG06RDNP001-19.1
тематична подпрограма на малки

Крайдунавска Добруджа“,  първи

 

По т.1.  Определяне

предложения (КППП) по Процедура
земеделски стопанства“ – СНЦ
първи краен срок за кандидатстване

   Изпълнителният директор
докладва, че на 01.04.2019 
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П Р О Т О К О Л 

№ 6 

00 часа в гр. Главиница, обл. Силистра, в офиса
заседание на Управителния съвет на Сдружение с 

вна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа
всички членове на УС.  

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. 

УС бе открито от Сезгин Алиибрям – председател
протече при следния, 

ДНЕВЕН РЕД: 

състава на Комисия  за подбор на проектни предложения
19.165, мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски
Ситово Крайдунавска Добруджа“,  първи

състава на Комисия  за подбор на проектни предложения
19.177, мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски

подпрограма на малки стопанства“ – СНЦ  „МИГ 
“,  първи краен срок за кандидатстване.  

Определяне състава на Комисия  за подбор

КППП по Процедура BG06RDNP001-19.165, мярка 4.1.
СНЦ  „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

за кандидатстване.  

директор на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
 г. е приключил приемът на проектни предложения

 

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

Крайдунавска Добруджа”, 
Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

: 08636 2258, 

, в офиса на МИГ се 
Сдружение с нестопанска цел                  

Крайдунавска Добруджа”. В заседанието 

Юксел Сали;  
; 

Шенай Рамадан;   

председател на УС на МИГ, 

проектни предложения (КППП) по 
земеделски стопанства“ – 

първи краен срок за 

проектни предложения (КППП) по 
земеделски стопанства по 
МИГ Главиница-Ситово 

за подбор на проектни 
4.1. „Инвестиции в 

Крайдунавска Добруджа“,  

Ситово Крайдунавска Добруджа”  
проектни предложения в първи 
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срок за кандидатстване, по м
ИСУН 2020, по Обява за прием
УС на „МИГ Главиница - Ситово
това е необходимо да се определи
предложения (КППП) в оценителна
изпълнение на чл. 2 ал. 1 от Ред
ВОМР на територията на
финансирани от Европейски земеделски
чрез Програмата за развитие на
от 04.07.2016 г., председател
заповедта се определя структурата
задълженията и правата на достъп

      По процедурата са подадени
съгласно Минималните изисквания
комисията следва да са нечетен
да се оценява от 2 (двама) оценители
секретар и 3-ма оценители, от
е от състава на Общото събрание
служители на  „МИГ Главиница

       На заседание на УС

експерти-оценители за извършване
СВОМР на „МИГ Главиница
съответствие с приетите вътрешни
външни експерти - оценители
ВОМР на  „МИГ Главиница

     Разгледан бе списъкът с външни
стратегия за ВОМР на СНЦ
Разгледани бяха и постъпилите
на МИГ за включване на 
професионалния опит и опита
Колективния Върховен орган
право на глас и резервни оценители
конкретната процедура. 

   След направените дебати УС
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кандидатстване по мярка 4.1. по Процедура BG06RDNP001-
Обява за прием на проектни предложения в изпълнение

Ситово Крайдунавска Добруджа“ от 19.12.2018 
необходимо да се определи състава на Комисия  за подбор

КППП в оценителна сесия по Процедура BG06RDNP001
ал от Ред за оценка на проектни предложения към

територията на „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
развитие на селските райони 2014-2020 г.  и чл. 44 ал

председателят на Управителния съвет назначава КППП
определя структурата, длъжностният и поименен състав
правата на достъп до ИСУН 2020 за всеки член на комисията

цедурата са подадени 10 проектни предложения. Като се има
Минималните изисквания по чл. 41 на ПМС 161 от 04.07.2016 

да са нечетен брой и всяко от проектните предложения
двама) оценители, се предлага КППП да се състои

оценители, от които двама да са външни експерти - оценит
Общото събрание. Председателят и секретарят да бъдат

виница - Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

на УС от 15.08.2018 г. бе одобрен списък

оценители за извършване на оценка на проектни предложения
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. Избора

приетите вътрешни правила за провеждане на конкурс
оценители на проектни предложения, подадени към

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

списъкът с външни експерти – оценители на проектни предложения
ВОМР на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска

постъпилите заявления от членовете на Върховния колективен
 КППП. Обсъдено бе съответствието между

опит и опита в оценка на проекти на одобрените експерти
Върховен орган на МИГ, след което бе направен подбор

резервни оценители, чиито квалификация и опит

направените дебати УС  единодушно взе следното решение.  

 

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

Крайдунавска Добруджа”, 
Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

: 08636 2258, 

-19.165, в системата  
в изпълнение на Решение на 

.2018 г. Във връзка с 
за подбор на  проектни 

Процедура BG06RDNP001-19.165. В 
жения към стратегията за 
Крайдунавска Добруджа“, 

на селските райони (ЕЗФРСР) 
г и чл. 44 ал. 1 от ПМС 161 

назначава КППП със заповед. В 
поименен състав на КППП, 
член на комисията. 

предложения Като се има предвид, че 
от 04.07.2016 г., членовете на 
предложения  е необходимо  
да се състои от председател, 

оценители и един да 
секретарят да бъдат от ОС и/или 

одобрен списък на външни                         
предложения подадени към 

Добруджа Избора е извършен в 
провеждане на конкурс за избор на 

подадени към стратегията за 

проектни предложения към  
Крайдунавска Добруджа“. 

Върховния колективен орган 
съответствието между квалификация, 

одобрените експерти и членове на 
направен подбор на оценители с 

квалификация и опит съответстват на 
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    Определя комисия за подбор
поименен състав.  

Председател:  Ертан Исмет Рафи

Секретар: Назмие Дурхан Юмерова

Членове:   

          1. Ализан Нихат Яхова

          2. Елена Любенова Стоянова

          3. Анка Стоянова Атанасова

Резервни членове: 

1. Преслав Трилков  Гайдарски

2. Николай Стефанов Найденов

3. Радка Здравкова Карарадова

    Всички членове на КППП
процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ

кандидатстване по процедурата
проектни предложения към
Добруджа“. 

    Срокът за приключване на
ТФО (техническа и финанс
съответствие  с чл. 44 ал. 3 
е до 17.05.2019 г. - 30 работни дни

 

  По т.2.  Определяне
(КППП) по Процедура BG06RDNP001
стопанства по Тематична подпрограма
Ситово Крайдунавска Добруджа

Изпълнителният директор на
докладва, че на 01.04.2019 
срок за кандидатстване, по м
ИСУН 2020, по Обява за прием
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РЕШЕНИЕ: 

комисия за подбор на проектни предложения в следния

мет Рафи –  служител на МИГ  - без право на глас

Дурхан Юмерова – служител на МИГ  - без право на глас

Нихат Яхова -  външен експерт по мярка 4.1. - с право на

Любенова Стоянова - външен експерт по мярка 4.1. - с право

Стоянова Атанасова - член на ОС /публичен сектор/ - с право

Трилков  Гайдарски – външен експерт по мярка 4.1. 

Стефанов Найденов -  външен експерт по мярка 4.1.

Здравкова Карарадова – член на ОС /нестопански сектор

КППП следва да изпълняват задълженията си в
предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС 161 от 04.07.2016 г

процедурата, правилата за работа на КППП, ред
предложения към СВОМР на „МИГ Главиница – Ситово

приключване на АСД (административно съответствие и
и финансова оценка), и за изготвяне на оценителен

ал. 3 от ПМС 161 от 04.07.2016 г. и гореизброените
работни дни от изтичане на крайния срок на приема

Определяне състава на Комисия  за подбор на проектни
BG06RDNP001-19.177, Мярка 4.1.2. „Инвестиции

ематична подпрограма на малки стопанства“ – СНЦ  „МИГ
Крайдунавска Добруджа“,  първи краен срок за кандидатстване

на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
 г. е приключил приемът на проектни предложения

кандидатстване по мярка 4.1 по Процедура BG06RDNP001-19.177
Обява за прием на проектни предложения в изпълнение

 

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

Крайдунавска Добруджа”, 
Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

: 08636 2258, 

предложения в следния структурен и 

право на глас 

без право на глас 

с право на глас 

с право на глас 

с право на глас 

  

4.1. 

нестопански сектор/ 

задълженията си в съответствие с 
 04.07.2016 г.,  Насоките за 

КППП, ред за оценка на 
Ситово Крайдунавска 

съответствие и допустимост) и 
на оценителен доклад, в 
и гореизброените правила             

срок на приема. 

подбор на проектни предложения 
Инвестиции в земеделски 
СНЦ  „МИГ Главиница-

кандидатстване.  

Ситово Крайдунавска Добруджа”  
проектни предложения в първи 

19.177, в системата  
в изпълнение на Решение на 
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УС на „МИГ Главиница - Ситово
това е необходимо да се определи
предложения (КППП) в оценителна
изпълнение на чл. 2 ал. 1 от Ред
ВОМР за територията на „
финансирани от Европейски земеделски
чрез Програмата за развитие на
от 04.07.2016 г., председателят
заповедта се определя структурата
задълженията и правата на достъп

      По процедурата са подадени
съгласно Минималните изисквания
комисията следва да са нечетен
да се оценява от 2 (двама) оценители
секретар и 3-ма оценители, от
е от състава на Общото събрание
служители на  „МИГ Главиница

       На заседание на УС

експерти-оценители за извършване
СВОМР на „МИГ Главиница
съответствие с приетите вътрешни
външни експерти - оценители
ВОМР на  „МИГ Главиница

     Разгледан бе списъкът с външни
стратегия за ВОМР на СНЦ
Разгледани бяха и постъпилите
на МИГ за включване на КППП
професионалния опит и опита
Колективния Върховен орган
право на глас и резервни оценители
конкретната процедура. 

   След направените дебати УС
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Ситово Крайдунавска Добруджа“  от 19.12.2018 
необходимо да се определи състава на Комисия  за подбор

КППП в оценителна сесия по Процедура BG06RDNP001
ал от Ред за оценка на проектни предложения към

територията на „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска
йски земеделски фонд за развитие на селските райони

развитие на селските райони 2014-2020 г.  и чл. 44 ал
председателят на Управителния съвет назначава КППП

структурата, длъжностният и поименен състав
правата на достъп до ИСУН 2020 за всеки член на комисията

процедурата са подадени 1 проектни предложения. Като се има
Минималните изисквания по чл. 41 на ПМС 161 от 04.07.2016 

да са нечетен брой и всяко от проектните предложения
двама) оценители, се предлага КППП да се състои

оценители, от които двама да са външни експерти - оценит
Общото събрание. Председателят и секретарят да бъдат
МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

на УС от 15.08.2018 г. бе одобрен списък

оценители за извършване на оценка на проектни предложения
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. Избора

приетите вътрешни правила за провеждане на конкурс
оценители на проектни предложения, подадени към

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

списъкът с външни експерти – оценители на проектни предложения
ВОМР на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска

постъпилите заявления от членовете на Върховния колективен
включване на КППП. Обсъдено бе съответствието между

опит и опита в оценка на проекти на одобрените експерти
Върховен орган на МИГ, след което бе направен подбор

резервни оценители, чиито квалификация и опит

направените дебати УС  единодушно взе следното решение.  

 

 

 

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

Крайдунавска Добруджа”, 
Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

: 08636 2258, 

.2018 г. Във връзка с 
за подбор на  проектни 

Процедура BG06RDNP001-19.177. В 
предложения към стратегията за 

Крайдунавска Добруджа“, 
на селските райони (ЕЗФРСР) 
г и чл. 44 ал. 1 от ПМС 161 

назначава КППП със заповед. В 
поименен състав на КППП, 
член на комисията. 

Като се има предвид, че 
от 04.07.2016 г., членовете на 
предложения  е необходимо  
да се състои от председател, 

оценители и един да 
секретарят да бъдат от ОС и/или 

одобрен списък на външни                         
предложения подадени към 

Добруджа Избора е извършен в 
провеждане на конкурс за избор на 

подадени към стратегията за 

проектни предложения към  
Крайдунавска Добруджа“. 

Върховния колективен орган 
съответствието между квалификация, 

сперти и членове на 
направен подбор на оценители с 

квалификация и опит съответстват на 



    

 

---------------------------------------------------------------
ПРОЕКТ: Изпълнение

Сдружение „Местна инициативна
съгласно  Допълнително споразумение

гр. Главиница, обл
e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg

 

    Определя комисия за подбор
поименен състав.  

Председател:  Ертан Исмет Рафи

Секретар: Назмие Дурхан Юмерова

Членове:   

          1. Ализан Нихат Яхова

          2. Елена Любенова Стоянова

          3. Анка Стоянова Атанасова

Резервни членове: 

1. Преслав Трилков  Гайдарски

2. Николай Стефанов Найденов

3. Радка Здравкова Карарадова

    Всички членове на КППП
процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ

кандидатстване по процедурата
проектни предложения към
Добруджа“. 

    Срокът за приключване на
ТФО (техническа и финансова
съответствие  с чл. 44 ал. 3 
е до 17.05.2019 г. - 30 работни дни

Поради изчерпване на
в  16:30 часа. 

 

                                                                         

                                                           

                                                          

                                                                      

 

---------------------------------------------------------------www.eufunds.bg--------------------------------------------------------------
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

Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел: 0884 459 599, факс: 08636 2258,
mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg  , www.mig.glavinitsa-sitovo.org  

РЕШЕНИЕ: 

комисия за подбор на проектни предложения в следния

Ертан Исмет Рафи –  служител на МИГ  - без право на глас

Дурхан Юмерова – служител на МИГ  - без право на

Нихат Яхова -  външен експерт по мярка 4.1.2. - с право на

Любенова Стоянова - външен експерт по мярка 4.1.2. - с право

Стоянова Атанасова - член на ОС /публичен сектор/ - с право

Трилков  Гайдарски – външен експерт по мярка 4.1.2.

Стефанов Найденов -  външен експерт по мярка 4.1.2.

Здравкова Карарадова – член на ОС /нестопански сектор

КППП следва да изпълняват задълженията си в
предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС 161 от 04.07.2016 г

процедурата, правилата за работа на КППП, ред
предложения към СВОМР на „МИГ Главиница – Ситово

приключване на АСД (административно съответствие и
и финансова оценка), и за изготвяне на оценителен

ал. 3 от ПМС 161 от 04.07.2016 г. и гореизброе
работни дни от изтичане на крайния срок на приема

изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния

                                                                                 Председател:………/п/

                                                                                         /Сезгин Алиибрям

                                                                         Водил протокола:………/п/

                                                                                                           /Ертан Рафи

 

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

Крайдунавска Добруджа”, 
Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

: 08636 2258, 

предложения в следния структурен и 

право на глас 

без право на глас 

с право на глас 

с право на глас 

с право на глас 

4.1.2. 

4.1.2. 

нестопански сектор/ 

задълженията си в съответствие с 
 04.07.2016 г.,  Насоките за 

КППП, ред за оценка на 
Ситово Крайдунавска 

съответствие и допустимост) и 
на оценителен доклад, в 
и гореизброените правила             

срок на приема. 

Управителния съвет се закри 

п/…………… 

Сезгин Алиибрям/ 

п/……………. 

Ертан Рафи/ 


