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СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ КОМЕНТАРИ 

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР (съгласно чл. 39, т.1 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г.) 

 НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ 

 

Период за публично обсъждане: от 12  май 2021 г. до 24:00 ч. на 21 май 2021 г. 

 

Вх. № Данни на 

подателя 

 

Дата на 

получаване 

 

Начин на 

получаване 

 

Коментар/ 

предложение 

 

Становище на УС 

на МИГ 

70 Хамди Кяшиф 18.05.2021 г. електронна поща Отчитайки резултатите до момента и тенденциите 

при изпълнение на стратегията, считам че 

направените предложения за промяна са изцяло в 

съответствие със целите и приоритетите, заложени 

в нея. Изцяло подкрепям направеното предложение 

за промяна и считам, че тя ще допринесе за по-

пълно удовлетворяване потребностите на местната 

общност. 

Направеният 

коментар подкрепя 

Проекта за промени 

на СВОМР на МИГ 

Завет – Кубрат и не 

води до изменението 

му. 

71 Селиман Вели, 

управител на 

„Селагро“ ЕООД 

19.05.2021 г. електронна поща Искам да изразя своето съгласие с направените 

предложения. Считам, че увеличението на 

финансовия ресурс по мерки 4.1 и 7.2 е уместно и в 

правилно съотношение. Предложените 

промени  ще допринесат за по-пълноценно 

изпълнение целите на стратегията и 

Направеният 

коментар подкрепя 

Проекта за промени 

на СВОМР на МИГ 

Завет – Кубрат и не 

води до изменението 
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удовлетворяване потребностите и очакванията на 

местната общност. 

му. 

 

72 

Ахтер Велиев,  

Кмет на община Завет 

20.05.2021 г. на хартиен 

носител 

Подкрепяме проекта за изменение на Стратегия за 

ВОМР на МИГ Завет-Кубрат относно осигуряване 

на допълнително финансиране по подхода ВОМР 

за увеличаване бюджета на стратегията с 

799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ и с 114 000,00 лв. по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегии за ВОМР“, както и разпределението 

на допълнителния финансов ресурс по мерките от 

СВОМР на МИГ Завет-Кубрат. 

Направеният 

коментар подкрепя 

Проекта за промени 

на СВОМР на МИГ 

Завет – Кубрат и не 

води до изменението 

му. 
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73 Ерсин Исмаил, 

Председател на 

Общински съвет Завет 

20.05.2021 г. електронна поща Отчитайки ползите от МИГ Завет –Кубрат за 

развитието на малкия и средния бизнес на 

територията на община Завет, подкрепяме проекта 

за изменение на Стратегия за ВОМР на МИГ Завет-

Кубрат относно осигуряване на допълнително 

финансиране по подхода ВОМР за увеличаване 

бюджета на стратегията с 799 000,00 лв. по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ и с 114 000,00 лв. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР“, както и разпределението на 

допълнителния финансов ресурс по мерките от 

СВОМР на МИГ Завет-Кубрат. 

Направеният 

коментар подкрепя 

Проекта за промени 

на СВОМР на МИГ 

Завет – Кубрат и не 

води до изменението 

му. 

74 Алкин Неби,  

Кмет на община 

Кубрат 

21.05.2021 г. на хартиен 

носител 

Подкрепяме проекта за изменение на Стратегия за 

ВОМР на МИГ Завет-Кубрат относно осигуряване 

на допълнително финансиране по подхода ВОМР 

за увеличаване бюджета на стратегията с 

799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ и с 114 000,00 лв. по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегии за ВОМР“, както и разпределението 

на допълнителния финансов ресурс по мерките от 

СВОМР на МИГ Завет-Кубрат. 

Направеният 

коментар подкрепя 

Проекта за промени 

на СВОМР на МИГ 

Завет – Кубрат и не 

води до изменението 

му. 
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