
 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

        ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ                                  
 

    

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 

От заседаниe № 38 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна 

група Кирково – Златоград”, проведено на основание чл.26, ал.1 от Устава на 

сдружението на 23. 02. 2021г. от 13.00 часа, в офиса на МИГ гр. Златоград, ул. „Стефан 

Стамболов“ №1. 

 

 

1. Приемане на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-19.225 МИГ 
Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” – втори 
прием. 

2. Разглеждане на коментари след обществено обсъждане и предложения на 
проект за промени №5 на Стратегията за ВОМР. 

3. Други. 
 



 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

П Р О Т О К О Л  № УС - 38 
 

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

 
 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Приемане на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-

19.225 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/ или развитието на селскостопански 

продукти” – втори прием. 

РЕШЕНИЕ № УС - 38. 198 
 
На основание чл. 44, ал. 3 на ПМС № 161/04.07.2016г. и чл. 25, ал. 2, т. 7 от Устава 

на Сдружението, УС на МИГ Кирково – Златоград: 
 
1. Одобрява Оценителния доклад на комисия, назначена със Заповед № З–116/ 

19.01.2021г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“ за разглеждане и 
оценка на подадените проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.225 
МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” – втори 
прием, в т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната финансова помощ за всеки 
проект, извършена в периода 19.01.2021 - 19.02.2021г., както следва: 

1.1) Списък на предложените за финансиране проектни предложения, 
подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова 
помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях; 

1.2) Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали 
оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 
класиране; 

1.3) Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и 
основанието за отхвърлянето им;  

2. Възлага на Изпълнителния директор да изпрати Оценителният доклад до 
ръководителите на УО на ПРСР/ ДФЗ, в срок до 5 работни дни от одобряването на 
оценителния доклад от Управителния съвет на МИГ. 

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 23.02.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3 /трима/, гласували: 
ЗА – 3/три/, 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  № УС - 38 
 

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

 
 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на коментари след обществено обсъждане и 

предложения на проект за промени №5 на Стратегията за ВОМР. 
 

РЕШЕНИЕ № УС - 38. 199 

 

На основание чл.25, ал.2, т.7, от Устава на Сдружението, УС на МИГ Кирково – 
Златоград, приема Справката за отразяване на коментарите от проведено публично 
обсъждане в периода 08.02. – 19.02.2021г. на проект за промени №5 на Стратегията за 
ВОМР. 
(Забележка – Няма постъпили предложения и коментари) 

https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/2018-07-03-16-14-23/5-2021 

 
 
 
 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 23.02.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3 /трима/, гласували: 
ЗА – 3/три/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 

 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
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