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П Р О Т О К О Л  № 49 

от заседание  на Управителния съвет на 

СНЦ “МИГ – Завет - Кубрат” 

 

Проведено на 19.02.2019 год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

 Място и време 

на провеждане: 

гр. Завет,  ул. „Лудогорие” № 19 
14:00 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 Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 28/ 31.12.2018 г. на заместник-

председателя на МИГ Завет – Кубрат, във връзка с проведена оценителна сесия по 

процедура № BG06RDNP001-19.030  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – втори прием. 

2. Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 30/ 31.12.2018 г. на заместник-

председателя на МИГ Завет – Кубрат, във връзка с проведена оценителна сесия по 

процедура № BG06RDNP001-19.060  подмярка 19.2 - 05 „Партньорства и 

насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“. 

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  - На всички членове на УС предварително беше изпратен Оценителния доклад на 
Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/, назначена със Заповед № 28/ 31.12.2018 г. 

на заместник-председателя на МИГ Завет – Кубрат, във връзка с проведена оценителна сесия  по 

процедура № BG06RDNP001-19.030  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на 
МИГ Завет – Кубрат. ************* – ************ запозна членовете на УС с работата на 

КППП и предложените за финансиране проектни предложения. (Решение № 172) 



По 2. точка  - На всички членове на УС предварително беше изпратен Оценителния доклад на 

Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/, назначена със Заповед № 30 / 31.12.2018 г. 
на заместник-председателя на МИГ Завет – Кубрат, във връзка с проведена оценителна сесия  по 

процедура № BG06RDNP001-19.060 подмярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската 

самобитност, традиции, култура и природа“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 
************** – *********** запозна членовете на УС с работата на КППП и предложеното за 

финансиране проектно предложение № BG06RDNP001-19.060-0001 „Кубрат древен и млад – да 

пренесем традициите през времето“. (Решение № 181) 

 

      III. РЕШЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 172 

          На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА  Оценителен  доклад  на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед № 29/ 31.12.2018 г. на заместник - председателя на МИГ Завет – 

Кубрат, във връзка с проведена оценителна сесия по процедура № BG06RDNP001-19.030 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ (втори прием) от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – 

Кубрат. 

2. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Завет - Кубрат да публикува в ИСУН 2020 

всички документи по направената оценителна сесия. 

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

 

РЕШЕНИЕ 173 

На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 
Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0010 

„Обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер-база в с. Сеслав, община 

Кубрат, Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат–база в 
с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ 

„Пролет“ с.Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ 

„Слънчо“ с.Бисерци, община Кубрат“ с размер на безвъзмездна финансова помощ от 

43 917,13 лева. 
 

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

РЕШЕНИЕ 174 

На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ       

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1.  ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0011 
„Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат с размер 

на безвъзмездна финансова помощ от 21 340,00 лева. 

 

 Решението е прието със 5 (пет)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 
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РЕШЕНИЕ 175 

На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ       
Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1.  ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0012 

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален 

патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на  лекотоварен 
автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат“ с размер 

на безвъзмездна финансова помощ от 54 687,00 лева. 

 

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

РЕШЕНИЕ 176 

На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ       
Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1.  ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0013 

„Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала–Kубрат, Община 

Кубрат“ с размер на безвъзмездна финансова помощ от 20 157,57 лева. 
 

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

РЕШЕНИЕ 177 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0014 

„Доставка и монтаж на водогреен котел за нуждите на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар и ДГ 
„Пролет“ с. Севар“ с размер на безвъзмездна финансова помощ от 31 400,00 лева. 

 

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

РЕШЕНИЕ 178 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 
Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0015 

„Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 

1902“, град Завет, община Завет“ с размер на безвъзмездна финансова помощ от 22 357,50 

лева. 
 

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

РЕШЕНИЕ 179 

        На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0016 
„Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура - Домашен социален 

патронаж гр. Завет“ с размер на безвъзмездна финансова помощ от  96 781,00 лева. 



 

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

РЕШЕНИЕ 180 

На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 
Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0017 

„Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина 

„Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене  и Детска градина 
„Радост“ с. Острово“ с размер на безвъзмездна финансова помощ от  64 014,00 лева. 

 

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

РЕШЕНИЕ 181 

        На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  

МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА  Оценителен  доклад  на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед № 30/ 31.12.2018 г. на заместник - председателя на МИГ Завет – 

Кубрат, във връзка с проведена оценителна сесия по процедура № BG06RDNP001-19.060 

подмярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура 

и природа“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 

2. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Завет - Кубрат да публикува в ИСУН 2020 

всички документи по направената оценителна сесия. 

3. ОДОБРЯВА втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.060 подмярка 19.2 – 05 

„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа“ от 

Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат, с: 
        3.1. бюджет в размер на 171 516,50 лева. 

        3.2. начален срок за подаване на проектни предложения от 01.04.2019 г. и краен срок до 

16:30 часа на 17.05.2019 г. 
 

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

РЕШЕНИЕ 182 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.060-0001 

„Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“ с размер на безвъзмездна 
финансова помощ 63 179,50 лева. 

 

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 15:30 часа. 
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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 


