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СНЦ „Местна инициативна група – Завет - Кубрат“ 

7330 гр. Завет, обл. Разград, ул. „Лудогорие“ №19, GSM:0877208445, 0879038605 

e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg, web: www.mig-zavet-kubrat.eu 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 8 

 

 

От проведено общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Завет - Кубрат“ на 29.03.2019 г. от 16:00 часа в гр. Завет, 

ул. „Лудогорие“№ 19, Заседателна зала на Община Завет.  

 

Присъстваха: 27 членове на ОС на СНЦ „Местна инициативна група  Завет - 

Кубрат“, съгласно приложен списък.  

 

Присъстваха още: служители на МИГ Завет – Кубрат - г-жа Галя Драганова  

изпълнителен директор, Гюлджан Касим – експерт по прилагане на СВОМР, Селвихан 

Яваш – административен сътрудник. 

 

Отсъстваха:  25 членове на ОС на СНЦ Местна инициативна група  Завет - 

Кубрат“, съгласно приложен списък. 
 

Извърши се проверка на кворума. На основание чл. 30, ал.1  от Устава на Сдружението, на 

лице е необходимия кворум, Общото събрание е законно и може да взема решения. 

Председателя на сдружението г-жа Халиме Добруджан откри Общото събрание и 

прочете предварително обявения дневен ред на настоящето събрание. Поканата за 

свикване на Общо събрание и дневния му ред, на основание чл.28 от Устава, са обявени в 

законноустановения срок в сайта на Сдружението – www.mig-zavet-kubrat.eu и чрез поставяне 

на информационните табла на двете общински администрации – в гр. Завет и в гр. Кубрат. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г. 

2. Приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 

2018 г. 

3. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ 

Завет – Кубрат за 2018 г. 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2018 г. 

5. Приемане на Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 

2019 г. 

6. Приемане на Бюджет на МИГ  Завет – Кубрат за 2019 г. 

7. Промени в състава на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат. 
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8. Разни. 

 

Така предложеният дневен ред бе предложен за гласуване и приет единодушно. 

Във връзка с изискването на чл. 33, ал. 1 от Устава Председателят на УС на МИГ Завет – 

Кубрат, г-жа Халиме Добруджан предложи да бъдат избрани Председател на събранието, 

секретар, който да протоколира събранието и преброител/ли. 

За Председател на събранието бе избрана единодушно Халиме Добруджан, за секретар 

(протоколчик) - Стилияна Илиева, а за преброител – Павлин Петров. 

На всички членове предварително по електронен път бяха изпратени материалите за 

разискване по дневния ред. В предвид големия обем на някои от тях, г-жа Добруджан 

предложи материалите да не се четат, а само да се разискват, ако има питания по 

тях. Предложението ѝ бе прието единодушно. 

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

Отчета за дейността на Управителния съвет  за 2018 г. бе изготвен и представен във 

връзка с изискванията на чл. 55 от Устава. Нямаше въпроси по него и г-жа Добруджан 

подкани членовете на Общото събрание да гласуват за приемането му. 

Проведе се гласуване. 

 С 27 (двадесет и седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) „ПРОТИВ” и 0 (нула) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет” прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 38 

  

На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема Отчета за 

дейността на Управителния съвет  на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г., неразделна 

част от настоящото решение. 

 

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
Доклада за дейността бе представен от  г-жа Гюлджан Касим – експерт по прилагане на СВОМР. 

Представени бяха извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

СВОМР“, както и дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“. 

Годишния финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г., включващ счетоводен баланс, отчет 

за приходите и разходите, справка ДМА е изготвен от СНЦ „Агробизнесцентър – Кубрат“ - 

изпълнител по договор за външни услуги на база осчетоводените първични документи. Нямаше 

въпроси по тях от присъстващите в залата и бяха предложени за гласуване. 

Проведе се гласуване. 

С 27 (двадесет и седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) „ПРОТИВ” и 0 (нула) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

Общото събрание прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 39 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 и  във връзка с чл. 55 от Устава на сдружението, 

приема Годишен доклад за дейността за 2018 г. (Приложение 1) и Годишен 

финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г. (Приложение 2), неразделна част 

от настоящото решение. 

 

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
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Експерта по СВОМР в МИГ Завет – Кубрат, Гюлджан Касим, поясни, че това е 

стандартен доклад, изискуем от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и пояснява изпълнението на 

стратегията. Нямаше други въпроси по доклада и се премина към гласуване. 

 

С 27 (двадесет и седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) „ПРОТИВ” и 0 (нула) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

Общото събрание прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 40 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема Годишен доклад 

за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г., 

неразделна част от настоящото решение. 

 

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

Г-жа Халиме Добруджан разясни на присъстващите, че това е стандартна процедура и, 

трябва да се извърши съгласно Устава на сдружението. Нямаше въпроси по темата. 

Проведе се гласуване. 

С 27 (двадесет и седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) „ПРОТИВ” и 0 (нула) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

Общото събрание прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 41 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава на сдружението, освобождава от 

отговорност на членовете на УС за дейността им през 2018 г. 

 

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

Г-жа Халиме Добруджан запозна присъстващите с Програмата за осъществяване 

дейността на МИГ  Завет – Кубрат за 2019 г., включваща разпределението на дейностите 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ по месеци – 

закупуване на офис техника, отпечатване на информационни и рекламни материали, 

публикации в печатни и електронни медии, обучения на екипа и членовете на КВО, 

обучения за местни лидери, информационни срещи и семинари, обмен на опит и добри 

практики с други МИГове. В програмата са включени и периодите на приеми и оценка 

на проектни предложения. 

След кратка дискусия по темата се мина в режим на гласуване. 

Проведе се гласуване за приемане на програма за осъществяване на дейността на МИГ 

Завет – Кубрат. 

С 27 (двадесет и седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) „ПРОТИВ” и 0 (нула) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

Общото събрание прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 42 
 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението, приема Програма за 

осъществяване дейността на МИГ  Завет – Кубрат за 2019 г., неразделна част от 

настоящото решение. 

 

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

Г-жа Добруджан запозна присъстващите със Заповед № РД 09-235 от 05.03.2019 г. на 

заместник - министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 
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2014 – 2020 г., с която се одобрява Бюджета на Сдружението за текущи дейности и 

популяризиране на стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ за 2019 г. Общият му размер е на 

стойност 173 993,93 лв. Това е основният приход на сдружението. Г-жа Добруджан 

продължи с другите параметри на бюджета. След кратка дискусия по темата се мина в 

режим на гласуване. 

Проведе се гласуване за приемане на предложения бюджет. 

 

 С 27 (двадесет и седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) „ПРОТИВ” и 0 (нула) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

Общото събрание прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 43 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, приема Бюджета на МИГ  

Завет – Кубрат за 2019 г., както следва: 

 

I. ПРИХОДИ ОБЩО: 

 

302 373,46 лв. 

В т.число:  

1. Приходи от членски внос  

 

4 676,00 лв. 

2. Разрешен  кредит от ПИБ АД – Клон Разград  

 

80 000,00 лв. 

3. Одобрен Бюджет за 2018 г. по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на СВОМР“  

 

173 993,93 лв. 

4. Одобрен бюджет на проект по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ 

              43 703,53 лв. 

II . РАЗХОДИ ОБЩО:  

 
302 373,46 лв. 

В т.число:  

1. Реализиране на проект по 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР“ от ДФЗ за периода 01.01.2019 

– 31.12.2019 г. 

173 993,93 лв. 

2. Реализиране на 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности 

за сътрудничество на местни инициативни групи“ 

              43 703,53 лв. 

3. Разходи за бъдещи периоди 84 676,00 лв. 

 

 

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

Председателят на събранието г-жа Х. Добруджан, съобщи че през последния месец в 

деловодството на сдружението са постъпили заявления за освобождаване от ОС на 

следните членове: 

 ЕТ „АЗА – Руси Русев – Георги Георгиев“ гр. Кубрат – от квотата на стопански 

сектор; 

 „СЕСЕМА“ ЕООД с. Острово, общ. Завет - от квотата на стопански сектор; 

 Ибрахим Хюсню Османов, с. Веселец, общ. Завет – от квотата от нестопански 

сектор. 

 

В деловодството на МИГ Завет – Кубрат са постъпили и 3 броя заявления за членство в 

КВО на МИГ Завет - Кубрат от: 
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 „АЗА – ГР“ ЕООД, гр. Кубрат ; 

 „СЕЛАГРО“ ЕООД, с. Острово, общ. Завет; 

 Ваня Цветанова Иванова, гр. Завет. 

 

Г-жа Х. Добруджан добави, че с одобряването на заявленията за членство в КВО на 

МИГ-а не се нарушават изискванията на чл. 12 от Наредба № 22/ 14.12.2015 г. и се 

спазват условията, които са били предмет на оценка по чл. 29 от Наредба № 22/ 

14.12.2015 г. 

Друго обстоятелство, което се отнася към състава на ОС е, че на 21.03.2019 г. е 

постъпило уведомление от НЧ „Христо Ботев 1913“ с. Прелез за смяна на представител 

Севил ****** Осман със Зелиха ****** Руфад, съгласно протокол № 1/ 20.03.2019 г. на 

Читалищно настоятелство на НЧ „Христо Ботев 1913“ с. Прелез, общ. Завет. Промяната 

не подлежи на гласуване, тъй като няма промяна в юридическото лице, което всъщност е 

член на ОС.  

Нямаше коментари по темата и се премина към гласуването на предложеното решение за 

промени в състава на ОС. 

 

С 27 (двадесет и седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) „ПРОТИВ” и 0 (нула) „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 

Общото събрание прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 44 

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 3, както и чл. 11, т. 3 от Устава на сдружението: 

 

1. Освобождава следните членове на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат: 

 

1.1. ЕТ „АЗА – Руси Русев – Георги Георгиев“ гр. Кубрат – от квотата на стопански 

сектор; 

1.2. „СЕСЕМА“ ЕООД с. Острово, общ. Завет - от квотата на стопански сектор; 

 

1.3. Ибрахим ******* Османов, с. Веселец, общ. Завет – от квотата от нестопански 

сектор. 

 

2. Приема нови членове в Общото събрание на МИГ Завет - Кубрат както 

следва: 

 

2.1. „АЗА – ГР“ ЕООД - от квотата на стопански сектор;  

2.2. „СЕЛАГРО“ ЕООД  - от квотата на стопанския сектор; 

2.3. Ваня ****** Иванова  - от квотата на нестопанския сектор. 

 

3. Актуализира представителството на НЧ „Христо Ботев 1913“ с. Прелез, общ. 

Завет, както следва: 

 

     3.1. НЧ „Христо Ботев 1913“ с. Прелез, общ. Завет – с представител Зелиха ****** 

Руфад, нестопански сектор. 

 

4. Съотношението на представителите на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор в Общото събрание на сдружението не се изменя и остава в 

следния вид: 
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4.1. Публичен сектор – 2 представителя, 3,84 %; 

4.2. Стопански сектор – 25 представителя, 48,08 %; 

4.3. Нестопански сектор – 25 представителя, 48,08 %. 

 

5. Възлага на Председателя на Сдружението да внесе заявление за одобрение на 

промяна по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 18:00 ч. 
 

 

 

    Председател на събранието: /Заличена информация, на основание чл. 23 от ЗЗЛД/ 

                            Халиме Добруджан 

 

                        Секретар: /Заличена информация, на основание чл. 23 от ЗЗЛД/ 

                           Стилияна Илиева 

 

Преброител: /Заличена информация, на основание чл. 23 от ЗЗЛД/ 

                                                           Павлин Петров 

 

29.03.2019 г. 

 гр. Завет 


