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        Днес, 08.05.2019 година
Ситово Крайдунавска Добруджа
Управителния съвет на Сдружение
членове на Управителния
Крайдунавска Добруджа”.  

 
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

 
   Председателя на Управителния
 

1.    Актуализиране на Индикативна
на проектни предложения
СНЦ  „МИГ Главиница

2.    Избор на Председател
документи по мярка 
природните ресурси и
Главиница и Ситово”. 
 

3.    Обсъждане и утвърждаване
изпълнение и приложимите
предложения по процедура
съхраняване и оползотворяване
на територията на общините
МИГ Главиница – Ситово
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ПРОТОКОЛ 

№9 

година от 15.00 часа в офиса на Сдружение „МИГ
Крайдунавска Добруджа”  в гр. Главиница се проведе

съвет на Сдружението. В заседанието взеха участие
Управителния съвет на Сдружение „МИГ Главиница
Добруджа”.   

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. 

Управителния съвет откри заседанието и предложи

ДНЕВЕН РЕД: 

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

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

Председател от членовете на УС във връзка с одобряв
 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване

ресурси и културното наследство на територията
 

утвърждаване  на Обява, Условия за кандидатстване
приложимите документи по процедура  за подбор
по процедура BG06RDNP001-19.209, за  мярка 19.05
оползотворяване на природните ресурси и културното

територията на общините Главиница и Ситово” от Стратегията
Ситово Крайдунавска Добруджа. 
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„МИГ Главиница – 
се проведе заседание на 

взеха участие всичките - седем 
МИГ Главиница – Ситово 

Юксел Сали;  
; 

Шенай Рамадан;   

заседанието и предложи следния,  

програма за 2019 г. за прием 
ВОМР на територията на              

връзка с одобряване на пакет 
съхраняване и оползотворяване на 

територията на общините 

кандидатстване, Условия за 
за подбор на проектни 

19.05. „Проучване, 
ресурси и културното наследство 

Стратегията за ВОМР на 
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Предложението бе подложено
 
Членовете на Управителния
 
  ЗА: 7                                 
приеха дневния ред на заседанието

 

    По точка 1 от дневния ред
програма за 2019 г. за прием
територията на СНЦ  „МИГ

     Изпълнителният директор
Добруджа” докладва пред УС

оползотворяване на природните
общините Главиница и Ситово
трябва да се изтегли назад във
актуализира ИГРП за 2019 г
определящ фактор за крайния срок

След направените разисквания

Членовете на УС гласуваха

 ЗА:  7                              

  и приеха следното

   Управителния съвет на

Добруджа“ приема промяна
предложения по мярка 19.05 „
природните ресурси и културното
Главиница и Ситово”, както

Период на прием

 
 

    По точка 2 от дневния ред
с одобряване на пакет документи
оползотворяване на природните
общините Главиница и Ситово

    Председателя сподели пред
19.05 „Проучване, съхраняване
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нието бе подложено на гласуване. 

на Управителния съвет със: 

                                 ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
дневния ред на заседанието. 

от дневния ред      Актуализиране на Индикативна Годишна
г за прием на проектни предложения към Стратегията

СНЦ МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа

директор на СНЦ „МИГ Главиница – Ситово
докладва пред УС, че за мярка 19.05 „Проучване

на природните ресурси и културното наследство на
Главиница и Ситово” от Стратегията за ВОМР, началната

егли назад във времето с  една седмица, поради това
за 2019 г. Отлагането на приема е с една седмица което
за крайния срок за прием.       

разисквания не постъпиха други предложения

на УС гласуваха със: 

                              ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ

приеха следното, 

РЕШЕНИЕ: 

съвет на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово
мяна в индикативния график за прием

мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване
ресурси и културното наследство на територията

както следва: 

ериод на прием: от 10.06.2019 -  до 17.00 часа на 05.08

дневния ред   Избор на Председател от членовете на
на пакет документи по мярка 19.05. „Проучване

оползотворяване на природните ресурси и културното наследство 
Главиница и Ситово”. 

сподели пред УС, че предвид предстоящия прием
съхраняване и оползотворяване на природните ресурси
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ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

Индикативна Годишна работна 
към Стратегията за ВОМР на 

Крайдунавска Добруджа“. 

Ситово Крайдунавска 
Проучване, съхраняване и 

наследство на територията на 
началната дата за прием 

поради това се налага да се 
една седмица, което няма да е 

предложения .  

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

Ситово Крайдунавска 
за прием на проектни 

съхраняване и оползотворяване на 
територията на общините 

05.08.2019 г. 

членовете на УС във връзка 
Проучване, съхраняване и 

наследство на територията на 

предстоящия прием по мярка                    
природните ресурси и културното 
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наследство на територията на
Насоките за кандидатстване и
проектни предложения BG06RDNP001
Председател /член на Управителния
конфликт на интереси при осъществяване

Във връзка с гореизложеното г
за мярка 19.05. да се изпълняват

Членовете на УС гласуваха
 ЗА:  7                              

  и приеха следното

Управителния съвет на

   на основание чл.50 от Устава
Добруджа” избира и упълномощава
от Устава на МИГ за издаване
документи по мярка 19.05 „
ресурси и културното наследство
Стратегията на „МИГ Главиница

    По точка 3 от дневния ред
кандидатстване, Условия за
подбор на проектни предложения
19.05. „Проучване, съхраняване
културното наследство на
Стратегията за ВОМР на МИГ
    

   След като се запознаха с материалите
уведомени от Изпълнителния директор
документи на сайта на МИГ не
от общественото обсъждане по

 

Членовете на УС гласуваха
 ЗА:  7                               

  и приеха следното
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територията на общините Главиница и Ситово”  и утвърждаване
кандидатстване и приложенията към тях по процедура

BG06RDNP001-19.209 за  мярката, е необходимо
на Управителния съвет/, когато Председателя на УС

интереси при осъществяване на дейността и задълженията си

гореизложеното г-жа Бедиха Насуф предложи  функциите
се изпълняват от г-н Румен Георгиев – член на УС.  

УС гласуваха със: 
                              ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ

приеха следното, 

РЕШЕНИЕ: 

Управителния съвет на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска

чл от Устава, УС на „МИГ Главиница-Ситово
и упълномощава Румен Георгиев да изпълнява функциите
за издаване на заповед и подписване на одобрен от
19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване

културното наследство на територията на общините Главиница
МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа ”. 

от дневния ред    Обсъждане и утвърждаване  на Обява
Условия за изпълнение и приложимите документи по

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-
Проучване съхраняване и оползотворяване на природните

наследство на територията на общините Главиница
ВОМР на МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа

запознаха с материалите по точката от дневния ред, и
Изпълнителния директор Данка Милчева, че във връзка с
сайта на МИГ не са постъпили никакви становища, бележки
обсъждане по процедурата,  

УС гласуваха със: 
                           ПРОТИВ: 0                ВЪЗДЪРЖАЛ

приеха следното, 
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утвърждаване  на 
процедура  за подбор на 
е необходимо да се избере 

Председателя на УС се намира в 
задълженията си.  

функциите на Председател 
 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

Крайдунавска Добруджа” , 

Ситово Крайдунавска 
изпълнява функциите  по чл. 49 

на одобрен от УС пакет от 
оползотворяване на природните 

общините Главиница и Ситово”   от 

утвърждаване на Обява, Условия за 
документи по процедура  за 

-19.209, за  мярка 
природните ресурси и 

Главиница и Ситово” от 
Крайдунавска Добруджа. 

дневния ред, и след като бяха 
във връзка с публикуваните 

становища бележки и коментари 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 
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   Управителния съвет на Сдружение
Главиница-Ситово Крайдунавска
кандидатстване, Условия за изпълнение
подбор на проектни предложени
„Проучване, съхраняване и оползотворяване

наследство на територията на
Главиница – Ситово Крайдунавска
 
Общият размер на безвъзмез
съхраняване и оползотворяване
територията на общините Главиница
 

 

         Поради изчерпване на дневния
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                                                                   РЕШЕНИЕ: 

съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
Крайдунавска Добруджа“, утвърждаванe Обява

Условия за изпълнение и приложимите документи по
проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.209
съхраняване и оползотворяване на природните ресурси
територията на общините Главиница и Ситово” от 

Ситово Крайдунавска Добруджа. 

на безвъзмездната финансова помощ по мярка 19.05
оползотворяване на природните ресурси и културното
общините Главиница и Ситово” е 146 450.00  лева 

изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 16

                                                                      
Председател:................../п

                                                                         Сезгин Алиибрям

                           Водил протокола:................./п/
                                                                                                 Ертан Рафи
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Местна инициативна група 
Обява, Условия за 

документи по процедура  за 
209, за  мярка 19.05. 

природните ресурси и културното 
от СВОМР на МИГ 

мярка 19.05. „Проучване, 
културното наследство на 

закрито в 16.30 часа 

                                                                      
п/...................... 
Алиибрям 

/........................ 
Ертан Рафи  


