
 

 

  

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  
Златоград-4980, ул. „Стефан Стамболов” №1, тел/ факс 03071/4205 

Ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bgя

 
                                                 

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

От заседаниe на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група 

Кирково – Златоград”, проведено на основание Решение № УС-37.195/19.01.2021г., чл.16 

от Устава на сдружението и чл.26 от ЗЮЛНЦ на 23.02.2021г. от 14.00 часа в гр. Златоград, 

в малката зала на Читалище „Просвета – 1908“. 

 
1. Приемане на Годишен доклад за 2020г. на МИГ Кирково-Златоград, за 

изпълнение на Стратегията за ВОМР - дейностите по подмярка 19,2 „Прилагане на 
операции в рамките на СВОМР“. 

2. Приемане на Годишен доклад за 2020г., на МИГ Кирково-Златоград, за 
дейностите по подмярка 19,4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ и Годишен 
финансов отчет на МИГ Кирково-Златоград за 2020г. 

3. Актуализация на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград. 
4. Други. 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  № ОС - 6 
 

от проведено заседание на Общо събрание на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 23.02.2021г. 

 
 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2020г. на МИГ Кирково-Златоград, за 

изпълнение на Стратегията за ВОМР - дейностите по подмярка 19,2 „Прилагане на 

операции в рамките на СВОМР“ 

 

  
РЕШЕНИЕ № ОС – 6. 32 

 

На основание чл. 15, ал. 1 т. 6 и т. 9 от Устава на Сдружението, Общото събрание, 

приема Годишен доклад на МИГ Кирково – Златоград за отчитане изпълнението на 

СВОМР - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за 

периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

Настоящето решение е прието на заседание на Общо събрание на СНЦ „МИГ Кирково – 
Златоград“ проведено на 23.02.2021г. при общ брой 36 /тридесет и шест/членове, брой 
участвали в гласуването 19 /деветнадесет/, гласували:  
ЗА – 19 /деветнадесет/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 

 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

П Р О Т О К О Л  № ОС - 6 
 

от проведено заседание на Общо събрание на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 23.02.2021г. 

 
 
 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2020г., на МИГ Кирково-Златоград, за 

дейностите по подмярка 19,4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ и Годишен 

финансов отчет на МИГ Кирково-Златоград за 2020г. 

  
 

РЕШЕНИЕ № ОС – 6. 33 

 

На основание чл. 15, ал.1 т.6 и т.9 от Устава на Сдружението, Общото събрание, 

приема Годишен доклад на МИГ Кирково – Златоград за извършените дейности по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ за периода 

01.01.2020г. – 31.12.2020г.  

 

 

 

 

Настоящето решение е прието на заседание на Общо събрание на СНЦ „МИГ Кирково – 
Златоград“ проведено на 23.02.2021г. при общ брой 36 /тридесет и шест/членове, брой 
участвали в гласуването 19 /деветнадесет/, гласували:  
ЗА – 19 /деветнадесет/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
 

П Р О Т О К О Л  № ОС - 6 
 

от проведено заседание на Общо събрание на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 23.02.2021г. 

 
 
 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2020г., на МИГ Кирково-Златоград, за 

дейностите по подмярка 19,4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ и Годишен 

финансов отчет на МИГ Кирково-Златоград за 2020г. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № ОС – 6. 34 

 

На основание чл. 15, ал.1 т.7 и т.9 от Устава на Сдружението, Общото събрание, 

приема Годишния финансов отчет за 2020г. на „МИГ Кирково – Златоград“. 

 

 

 

 

Настоящето решение е прието на заседание на Общо събрание на СНЦ „МИГ Кирково – 
Златоград“ проведено на 23.02.2021г. при общ брой 36 /тридесет и шест/членове, брой 
участвали в гласуването 19 /деветнадесет/, гласували:  
ЗА – 19 /деветнадесет/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
 

П Р О Т О К О Л  № ОС - 6 
 

от проведено заседание на Общо събрание на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 23.02.2021г. 

 
 
 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Актуализация на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково -Златоград. 
 

 

РЕШЕНИЕ № ОС – 6. 35 

 

1. На основание чл. 15, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружението, чл. 39, т. 3 от раздел IV 

на Наредба №22/14.12.2015г. и чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-41/27.04.2018г., Общото събрание, променя Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Кирково-Златоград”, съгласно текста от § 1 до § 5,  както следва: 

§ 1. На Стр. 99.  Времево разпределение на договориране на публичната 

финансова помощ, изречение първо и второ, както и аналогичния текст на стр.104,  

придобиват вида: 

✓ Срокът за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за 

проекти по мерките, включени в СВОМР е 31 декември 2020 2022г. В тази връзка времевото 

разпределение на общия финансов ресурс за реализация на стратегията е представено за 

периода  2016 – 2020 г. - периодът  на договориране на одобрените за финансиране по 

стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград проекти. 

 

§ 2. В раздел 6.1. «Индикативно разпределение на средствата по програми/ 

фондове и по мерки»: се допуска следната промяна в Таблица на стр. 99:  *В рамките на 

10%  от сумата за финансиране по мерки от ПРСР (ЕЗФРСР), се допуска да бъде 

прехвърлена сума от Мярка 4.1 в размер на остатъчния финансов ресурс след 

проведена процедура и оценка, към Мярка 4.2 и Мярка 6.4, при наличие на проектни 

предложения в списък с резервни предложения, след проведен прием и оценка. С 

актуализирания размер на сумите се актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките.“ 

 



 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

2 738 120,00 42,94 % 

4.1. 
Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства 

684 530,00 
422 010,00   
(-262 520,00)    

10,74% 
6.62% 

4.2. 
Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на 
селскостопански продукти 

293 370,00 
387 070,00 
(+93 700,00)     

4,60% 
6.07% 

6.4. 
Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности 

977 900,00 
1 146 720,00 
(+168 820,00)     

15,34% 
17.99% 

7.2. ***   
 

§ 3. Остатъчни средства, извън посочените по § 2, в резултат на окончателно 

одобрение на проектни предложения или изпълнение на проекти по мерки на МИГ 

Кирково-Златоград по ПРСР 2014-2020, да бъдат насочени към общата сума по мярка 6,4. 

 

§ 4. Променя относителния дял на публичното финансиране по приоритети на 

Стратегията (стр. 100), във връзка с § 2: 
❖ Цел 1/ Приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на 

земеделския сектор и добавяне на стойност към земеделските продукти“ 

– 15,3 %    12,7%; 

❖ Цел 1/  Приоритет 2 „Повишаване конкурентоспособността на местната  

икономика и създаване на възможности за микропредприятия извън 

сектор земеделие, насърчаване на устойчива заетост и професионална 

квалификация на заетите“ – 62,0 %    64,6%; 

§ 5.  Промяна на графиката на стр. 101, съгласно промените по § 2 и на графиката от 

стр. 102, съгласно промените на § 4, и корекция на текста от стр. 101 -102, касаещ отн.  дял 

на променените мерки по § 2. 
✓ „Мерките насочени към икономиката, включват също мярка 6.4 от ПРСР, 

която ще финансира създаването и развитието на микропредприятия извън земеделския 

сектор и за която е предвиден ресурс в размер на 15,34  17,99 % от общия ресурс на СВОМР 

на МИГ Кирково – Златоград  (33,33  41,88 % от средствата от ЕЗФРСР). … На следващо 

място в СВОМР на МИГ Кирково – Златоград са мерките за повишаване на 

конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на стойност към 

земеделските продукти – общо 15,34  12,69 % от стойността на стратегията ( 33,33  

29,55 % от ЕЗФРСР). 

 
 2. Общото Събрание възлага на Изпълнителния директор да подготви и представи 

Заявление от МИГ Кирково – Златоград до УО на ПРСР 2014 – 2020 за промяна на 

Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР, съгласно взетото решение на ОС 

(ВКО).  

 

Настоящето решение е прието на заседание на Общо събрание на СНЦ „МИГ Кирково – 
Златоград“ проведено на 23.02.2021г. при общ брой 36 /тридесет и шест/членове, брой 
участвали в гласуването 19 /деветнадесет/, гласували:  
ЗА – 19 /деветнадесет/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 


