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П Р О Т О К О Л  № 50 

от заседание  на Управителния съвет на 

СНЦ “МИГ – Завет - Кубрат” 

 

Проведено на 25.02.2019 год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

 Място и време 

на провеждане: 

гр. Завет,  ул. „Лудогорие” № 19 
13:00 часа 

 Председател на 

заседанието: 

Нургюл Османова (заместник –председател на УС и представител на „ССОЗ Клас“ 

ООД) 

 Протоколчик Селвихан Яваш  

 Присъстващи 

членове: 

Бирген Алиева, Мирослав Цветков (представител на ЕТ“МИЦ – Мирослав Тодоров“), 

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

 Отсъстващи 

членове: 

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

 

 Присъстваха 

още: 

 

Административния екип на МИГ Завет – Кубрат (изпълнителният директор Галя 

Драганова, експерта по прилагане на СВОМР Гюлджан Касим и административния 
сътрудник Селвихан Яваш)  

 Дневен ред на 

заседанието: 

 

1. Одобрение на Обява за прием на проектни предложения, Насоки (Условия за 

кандидатстване) и образци на документи за кандидатстване по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 
търговията на горски продукти” от Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие за територията на МИГ Завет – Кубрат. 

2. Одобрение на Обява за прием на проектни предложения, Насоки (Условия за 
кандидатстване) и образци на документи за кандидатстване по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 
територията на МИГ Завет – Кубрат. 

3.Разни. 

 Констатации 

на 

председателя 

на заседанието 

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

Завет - Кубрат -  присъстват 71 % от членовете му. 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

На всички членове на УС предварително бяха изпратени материалите за разглеждане. 
 

По 1. точка  - Предстои следващата мярка за прием, а именно подмярка  8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ с 
начална дата на стартиране 02.05.2019 г., За целта е необходимо да се одобрят документите 

свързани с процедурата и същите да се публикуват в ИСУН за проверка.   

МИГ Завет – Кубрат е публикувала в сайта си на 31.01.2019 г. проекта на Условията за 

кандидатстване и всички останали документи по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 
лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ за публично 

обсъждане. До днес, 25.02.2019 г., няма постъпили коментари или възражения по тях.  



Експерта по прилагане на СВОМР Гюлджан Касим разясни накратко условията за кандидатстване 

по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 
търговията на горски продукти“. Тя разясни и критериите за оценяване на проектните 

предложения. След кратка дискусия по темата, същите бяха одобрени. ( Решение № 183) 

 
По 2. точка  - Изпълнителният директор уведоми присъстващите, че в сайта на сдружението на 

31 януари 2019 г. е бил публикуван и проекта на Насоки по подмярка 7.5 „Инвестиции за пулично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ за публично обсъждане. За 

периода от 31.01.2019 – 25.02.2019г. не са постъпили предложения и коментари по публикувания 
проект на Насоки по подмярка подмярка 7.5 „Инвестиции за пулично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура. Експерта по СВОМР Г.Касим изложи в кратко резюме 

най-съществените моменти от Насоките  - срокове на кандидатстване, допустими кандидати, 
допустими дейности и разходи, общия бюджет на процедурата, както и БВП за един проект. След 

кратко обсъждане, се прие решение за одобрение на предложените документи. (Решение № 184) 

 

      III. РЕШЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 183 

 

      На основание чл. 42, ал. 3 на ПМС № 161 от 04 юли 2016 г. за определяне на правила за 

координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и 
местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от 

общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г., чл. 46 от Наредба № 22 от 14 декември 

2015 г. , чл. 9, ал. 2, т. 5 от Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-139 от 

21.10.2016 г., чл.36, ал.2, т.1 от Устава на МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението  

Р Е Ш И: 

1. Одобрява Обява за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на МИГ Завет – Кубрат (Приложение 1). 

2. Одобрява Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.196 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат, включващи:  

2.1. Условия за кандидатстване и образци на документи за кандидатстване с 
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат 
(Приложение № 2); 

2.2. Документи за информация за кандидатстване с проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  от Стратегия 

за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат (Приложение № 3); 

2.3. Документи за изпълнение на одобрени проекти за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие на МИГ Завет – Кубрат (Приложение № 4). 

 

3. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е: 117 348,00 лева (100 %), от които 
105 613,20 лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 11 734,80 лева (10 %) - Национално 

съфинансиране. 

 

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е:  117 348,00 лева. 
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Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след 

приключването на първия прием. 
 

4. Възлага на Изпълнителния директор да публикува в Информационната система за управление 

и наблюдение „ИСУН 2020“ проекта на процедура за прием на проектни предложения в 
съответствие с одобрената обява, като прикачи насоките за кандидатстване, включително 

относимите документи по приема. Да информира УО на ПРСР 2014 – 2020 г. в изискуемите 

срокове за активиране на процедурата за прием. 

       Решението е прието със 5 (пет)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула).  

 

РЕШЕНИЕ 184 

 

     На основание чл. 42, ал. 3 на ПМС № 161 от 04 юли 2016 г. за определяне на правила за 

координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и 

местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от 
общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г., чл. 46 от Наредба № 22 от 14 декември 

2015 г. , чл. 9, ал. 2, т. 5 от Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-139 от 

21.10.2016 г., чл.36, ал.2, т.1 от Устава на МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението  

Р Е Ш И: 

1. Одобрява Обява за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по 
подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ 

Завет – Кубрат (Приложение 1). 

2. Одобрява Насоки за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по процедура № 
BG06RDNP001-19.240 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ Завет – Кубрат, включващи:  

2.1. Условия за кандидатстване и образци на документи за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.5 
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – 

Кубрат (Приложение № 2); 

2.2. Документи за информация за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат 

(Приложение № 3); 

2.3. Документи за изпълнение на одобрени проекти за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие на МИГ Завет – Кубрат (Приложение № 4). 

 

3. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е: 176 022,00 лева (100 %), от които 158 
419,80 лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 17 602,20 лева (10 %) - Национално 

съфинансиране. 

 

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е:  176 022,00 лева. 
Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след 

приключването на първия прием. 

 
4. Възлага на Изпълнителния директор да публикува в Информационната система за управление и 



наблюдение „ИСУН 2020“ проекта на процедура за прием на проектни предложения в 

съответствие с одобрената обява, като прикачи насоките за кандидатстване, включително 
относимите документи по приема. Да информира УО на ПРСР 2014 – 2020 г. в изискуемите 

срокове за активиране на процедурата за прием. 

 Решението е прието със 5 (пет)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

 

 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

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

което заседанието е закрито в 14:30 часа. 

 

Протоколчик:              
 

                              /Селвихан Яваш/ 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ - ЗАВЕТ – КУБРАТ” 

 

Председател на заседанието: 
 

    Нургюл Османова                 

 

 

Членове:    

 

1.  Мирослав Цветков    

 

2. Шерифе Татар       

 
3. Бирген Алиева       

 

4. Стилияна Илиева                     

 

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 


