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

Сдружение „Местна инициативна група Главиница

съгласно  Допълнително споразумение №РД 50

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

e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg

 

   Днес, 15.04.2019 г. от 14:0
проведе заседание на Управителния
инициативна група Главиница

присъстваха всички членове на

Заседанието се проведе при следния

 

1. Актуализиране на Индикативна
проектни предложения към Стратегията

Главиница-Ситово Крайдунавска

2. Одобряване на Обява
приложимите документи по втори

земеделски стопанства по Тематична

3. Организационни въпроси

По т.1 от дневния ред: Актуализиране
2019 г., за прием на проектни предложения
СНЦ  „МИГ Главиница-Ситово

  Изпълнителният директор 
припомни на членовете на УС
селските райони 2014-2020 г
ВОМР са със срок за изпълнение
приеми по мерки по ПРСР 2014
административният капацитет
на големия брой постъпващи от
МИГ от активиране на процедури

   Също така г-жа Милчева
стопанства “ и 7.2. „Инвестиции
всички видове малка по мащаби
прием и началото на втори 
се има предвид, че оценителните
размер на остатъчен ресурс (
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П Р О Т О К О Л 

№ 7 

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

всички членове на УС.  

проведе при следния, 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

Актуализиране на Индикативна Годишна работна програма за 2019 
предложения към Стратегията за ВОМР на територията на

Крайдунавска Добруджа“. 

на Обява, Условия за кандидатстване, Условия за

документи по втори срок на прием, по мярка 4.1.2. „ 
стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Организационни въпроси. 

Актуализиране на Индикативна Годишна работна
на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на

Ситово Крайдунавска Добруджа“.  

 на СНЦ „МИГ Главиница–Ситово Крайдунавска
членовете на УС за постъпилото писмо от УО на Програмата

2020 г., в което се набляга, че изпълнението на

за изпълнение до месец септември 2023 г. и не се
2014-2020 г. да се стартират през 2019 г.,

административният капацитет на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. не позволява
постъпващи от МИГ процедури. Това от своя страна създава

активиране на процедури със съществени пропуски.  

Милчева  подчерта, че за мярка 4.1. „Инвестиции
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването

малка по мащаби инфраструктура“  периода между края
 срок за прием на проектни предложения 

ценителните сесии по мерките са със срок 30 работни
ен ресурс (ако е наличен по съответната мярка)  може
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Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

, в офиса на МИГ се 
нестопанска цел „Местна 

”. На заседанието 

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

Условия за изпълнение и 
мярка 4.1.2. „ Инвестиции в 

развитие на малки стопанства“ . 

шна работна програма за 
за ВОМР на територията на 

Ситово Крайдунавска Добруджа”  
на Програмата за развитие на 

изпълнението на стратегиите за 
и не се налага всички 

, както и в момента 
г не позволява обработката 

своя страна създава рискове за 

Инвестиции в земеделски 
подобряването или разширяването на 

края на първи срок за 
предложения е един месец. Kaто 

работни дни и точния 
може да се определи, 
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след като приключи разглеждането
директор предлага да се вземе
7.2. на по-късен етап през 2019 

    В момента мярка 3.9. „Уча
работниците и предприемачите

нетехнологични иновации в

Управляващите органи на ОПРЧР
причината, процедурите все още
Което налага актуализация на ИГРП

При 7 членове с право на глас
се”, Управителния съвет на СНЦ
прие следното, 

 
Управителния съвет на СНЦ
приема промяна в индикативния
2019 г., както следва: 

1. Отваряне на
„Инвестиции в
видове малка по
включително

2. Отваряне на втори

„Инвестиции в земеделски
3. Отваряне на прием

за публично

инфраструктура

4. Отваряне на прием
в неземеделски

5. Отваряне на

„Приспособяване
въвеждане на социални
от 05.2019 г. до

6. Отваряне на прием
сполуча“ – от
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приключи разглеждането на проектните предложения от ДФЗ
да се вземе решение за обявяването на втори прием

етап през 2019 г., което ще наложи и актуализация на 

„Уча се, за да сполуча“  и мярка 1.7. „Приспособяване
предприемачите към промените, въвеждане на

иновации в предприятията“ са в процес на 
ОПРЧР и ОПНОИР. Неприключилата комуникация

все още да не са обявени, за прием на проектни
актуализация на ИГРП за 2019 г. по горепосочените мерки

право на глас, с 7 гласа  „за”, 0 гласа „против” и  0 гласа
на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

РЕШЕНИЕ: 
 

съвет на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
в индикативния график за прием на проектни предложения

 
Отваряне на втори прием на проектни предложения
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
видове малка по мащаби инфраструктура“- от 12.2019 
включително; 
Отваряне на втори прием на проектни предложения
Инвестиции в земеделски стопанства“  – от 07.2019 до 09.2019 
Отваряне на прием на проектни предложения по мярка

публично ползване в инфраструктура за отдих

инфраструктура“ – от 07.2019 до 08.2019 г.; 
Отваряне на прием на проектни предложения по мярка
неземеделски дейности“ - oт 08.2019 г. до 10.2019 г.; 

Отваряне на прием на проектни предложения

Приспособяване на работниците и предприемачите
еждане на социални и  нетехнологични иновации в предприятията

г. до 06.2019 г.; 
Отваряне на прием на проектни предложения по мярка

от 06.2019 г. до 08.2019 г. 
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Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

предложения от ДФЗ, изпълнителния 
втори прием по мярка 4.1. и 

  ИГРП за 2019 г.  

„Приспособяване на 
въвеждане на социални и 

 съгласуване при 
еприключилата комуникация с тях е 

на проектни предложения. 
горепосочените мерки. 

против и  0 гласа „въздържали 
Ситово Крайдунавска Добруджа” 

Крайдунавска Добруджа“ 
проектни предложения през 

предложения по мярка 7.2. 
или разширяването на всички 
от 12.2019 г.  до 01.2020 г. 

предложения по мярка 4.1 
до 09.2019 г.; 

предложения по мярка 7.5 „Инвестиции 
инфраструктура за отдих, туристическа 

предложения по мярка 6.4. „Инвестиции 
 

предложения по мярка 1.7 
предприемачите към промените, 

иновации в предприятията“ – 

предложения по мярка 3.9 „Уча се, за да 
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По т.2 от дневния ред: Одобряване
изпълнение и приложимите

4.1.2. „ Инвестиции в земеделски
малки стопанства“ . 

   Поради наближаване на времето
СНЦ „МИГ Главиница –Ситово
документи. Ресурса по  мярката
Стратегията за ВОМР. В първия
проектно предложение под 
на техника и оборудване за

бенефициента оттегли като изпрати
за втори прием остава целия.

Членовете на УС бяха запознати
направените дебати не постъпиха

Предложените документи бяха

 

    При 7 членове с право на глас
се”, Управителния съвет на СНЦ
прие следното, 
 

Управителния съвет на
 
      1. Одобрява Обява за прием
помощ по мярка 4.1.2. „ Инвестиции
за развитие на малки стопанства

     2. Одобрява Условия и
4.1.2. „ Инвестиции в земеделски
малки стопанства“  от Стратегията

    3. Обявява прием по проектни
стопанства по Тематична подпрограма
за ВОМР на „МИГ Главиница
за конкурентен подбор с два периода
Втори период на прием: 02.05
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Одобряване на Обява, Условия за кандидатстване
приложимите документи по втори срок на прием

Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма

наближаване на времето за отваряне на втори прием по мярка
Ситово Крайдунавска Добруджа“ е нужно да одобри

Ресурса по  мярката е 201 500 лв., колкото е и бюджета
ървия срок за кандидатстване по мярката има
 № BG06RDNP001-19.177-0001 и наименование

оборудване за отглеждане на животни в стопанството
оттегли като изпрати уведомително писмо до МИГ-а. Поради
остава целия.    

бяха запознати предварително с проектите на документите
не постъпиха други предложения.  

документи бяха подложени на гласуване. 

право на глас, с 7 гласа  „за”, 0 гласа „против” и  0 гласа
съвет на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

РЕШЕНИЕ: 
 

Управителния съвет на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

Обява за прием на проектни предложения за безвъзмездна
Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична

малки стопанства“  от Стратегия за ВОМР. 

словия и образци на документи за кандидатстване
Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма

от Стратегията за ВОМР. 

по проектни предложения по мярка 4.1.2. „ Инвестиции
Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, чрез открита
подбор с два периода на прием: 

: 02.05.2019 г.  до 17.00 часа на 03.06.2019 г. 
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Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

кандидатстване, Условия за 
срок на прием, по мярка                     
подпрограма за развитие на 

прием по мярка 4.1.2., УС на 
нужно да одобри пакета от 

колкото е и бюджета одобрен в 
мярката има едно постъпило 
наименование „Закупуване 
в стопанството“,  което 

Поради това ресурса 

проектите на документите. След 

против и  0 гласа „въздържали 
унавска Добруджа” 

Крайдунавска Добруджа” 

за безвъзмездна финансова 
стопанства по Тематична подпрограма 

кандидатстване по мярка                 
подпрограма за развитие на 

Инвестиции в земеделски 
стопанства“  от Стратегията 

Добруджа чрез открита процедура 
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    4. Общият размер на безвъзмез
земеделски стопанства по Тематична
201 500  лева. 
 

Поради изчерпване на
в  15:30 часа. 
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размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.1.2. „ 
стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки

изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния

                                                                     Председател:…………
                                                                                                   /Сезгин Алиибрям

 
                                                                              Водил протокола:………
                                                                                                                 /Ертан
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Ситово Крайдунавска Добруджа”, 

Споразумение №РД 50-34 от 20.04.18 г., 

факс: 08636 2258, 

4.1.2. „ Инвестиции в 
алки стопанства“       е 

правителния съвет се закри 

:…………/п/…………… 
Сезгин Алиибрям/ 

протокола:…………/п/…………….. 
Ертан Рафи/ 


