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П Р О Т О К О Л  № 47 

от заседание  на Управителния съвет на 
СНЦ “МИГ – Завет - Кубрат” 

 

Проведено на 28.01.2019 год. 
 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

 Място и време 

на провеждане: 

гр. Завет,  ул. „Лудогорие” № 19 
14:00 часа 

 Председател на 

заседанието: 

Халиме Добруджан (председател на УС и представител на Община Завет) 

 Протоколчик Селвихан Яваш 

 Присъстващи 

членове: 

Нургюл Османова (заместник-председател на УС и представител на „ССОЗ-

Клас“ООД гр.Завет), Шакир Шакир (представител на Община Кубрат), Бирген 
Алиева, Мирослав Цветков (представител на ЕТ“МИЦ – Мирослав Тодоров“), 

Стилияна Илиева и Шерифе Татар (представител на „Раломекс“ АД). 

 Отсъстващи 

членове: 

Няма 

 Присъстваха 

още: 

Административния екип на МИГ Завет – Кубрат (изпълнителният директор Галя 
Драганова и експерта по прилагане на СВОМР Гюлджан Касим и административния 

сътрудник Селвихан Яваш)  

 Дневен ред на 

заседанието: 
 

1. Одобрение на доклад за изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ на МИГ Завет - Кубрат за 

периода 01.10.2018 - 31.12.2018 г. 

2. Одобрение на годишен доклад за изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ на МИГ Завет – 

Кубрат за 2018 година. 

3. Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ за 

2018 година. 

4. Разни.  

 Констатации 

на 

председателя 

на заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на Управителния съвет на МИГ – 

Завет - Кубрат -  присъстват 100 % от членовете му. 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

По 1. точка – Експерта по прилагане на СВОМР г-жа Гюлджан Касим представи доклада за 
извършени дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за 

ВОМР“ на МИГ Завет - Кубрат за периода 01.10.2018 – 31.12.2018 г. Изп.директор Галя 

Драганова даде допълнителни пояснения по него.  Нямаше въпроси по доклада и същият беше 
одобрен единодушно от присъстващите. (Решение № 153) 

По 2. Точка – Председателя на УС г-жа Х. Добруджан информира присъстващите, че съгласно 

чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегията за ВОМР“, всяка година в срок до 31 януари МИГ подава в УО на 



ПРСР 2014 – 2020 г. обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущи 
разходи и популяризиране на страгетията за ВОМР за предходната календарна година.  

Изпълнителния директор г-жа Галя Драганова представи изготвения проект на годишен доклад за 

2018 г. по подмярка 19.4. Подробно бяха обяснени направените разходи през 2018 г. по бюджетни 

пера в изпълнение  на Стратегията по одобрения бюджет за 2018 г.(Решение № 154) 
По 3. Точка – Г-жа Галя Драганова представи изготвения от екипа на МИГ Завет – Кубрат проект 

на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за Водено от общностите за местно 

развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие“ за 2018 г. Годишния доклад за отчитане изпълнението на 

дейностите е изготвен в съответствие с чл. 62, т. 15 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г., Обн. 

ДВ. бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 38 от 20 май 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 
от 25 август 2017г., който доклад трябва да се представи на УО в МЗХГ до 15 февруари 2019 г. 

Г-жа Гюлджан Касим подробно представи пред присъстващите дейностите изпълнени по 

подготовка  и прием на проекти от МИГа по подмерки 7.2 , 4.2, 4.1, 19.2 – 05, и 6.4, както и 

резултатите за постигане на индикаторите по СВОМР на МИГ Завет – Кубрат. (Решение № 155) 
 

III. РЕШЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 153 
 

На основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

 

Р Е Ш И: 

1. Одобрява доклад  за извършени дейности по подмярка 19.4. „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегията за ВОМР“ на МИГ Завет – Кубрат за периода 01.10.2018 -

31.12.2018 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Упълномощава председателя на УС да внесе документите по т.1 в ДЗФ – РРА гр. Разград, 

в срок до 30.01.2019 г. 
 

                  Решението е прието с 7 (седем)  гласа „ЗА“, против и въздържали се - няма  

 

РЕШЕНИЕ 154 
 

На основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението  

Р Е Ш И: 

1.  Одобрява представения годишен доклад  за извършени дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ на МИГ Завет – Кубрат през 

2018 г., съгласно Приложение № 2. 

              Решението е прието със 7 (седем)  гласа „ЗА“, против и въздържали се - няма..  

 

РЕШЕНИЕ 155 
 

На основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението  

Р Е Ш И: 

1.  Одобрява представения годишен доклад  за отчитане изпълнението на Стратегията за 

Водено от общностите за местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на МИГ Завет – Кубрат за 

2018 г., съгласно Приложение № 3. 

              Решението е прието със 7 (седем)  гласа „ЗА“, против и въздържали се - няма..  

 

                      IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради 

което заседанието е закрито в 15:15 часа. 
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Протоколчик:                    

                        / Селвихан Яваш/ 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ - ЗАВЕТ – КУБРАТ” 

 

 

Председател на заседанието: 
      

       Халиме Добруджан                

 

 

Членове: 

 
1.Нургюл Османова                                                                    

 

 

2.Шакир Шакир                                                                          
 

 

3.Бирген Алиева        
 

 

4.Мирослав Цветков                    

 
 

5.Стилияна Илиева                    

 
 

6. Шерифе Татар                     

 
 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 


