
 

 

 

 

 

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

 

 

П Р Е П И С – Р Е Ш Е Н И Я    
ОТ  № УС - 24.131  ДО  № УС - 24.140/05.12.2019г. 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“ 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №УС-24 ОТ 05.12.2019 г. 
 Дата: 05.12.2019г., Час: 17.00 в с. Кирково, ул. „Дружба“ №1.   Общ брой членове на УС: 5 Присъствали членове на УС : 3, както следва: 

 

1. ОБЩИНА КИРКОВО, БУЛСТАТ: 000235888, представлявана от Сали Бекир 

Рамадан;  

2. СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА – ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ: 

120548861, представлявано от Детелин Христов Инджов;  

3. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

КИРКОВО“, БУЛСТАТ: 108563845, представлявано от Рушен Нури Идриз; 

 Други присъствали на заседанието: Пламен Чингаров – Изпълнителен директор, Юлия Бойчева - експерт по прилагане на СВОМР, Виолета Йорданова – счетоводител на МИГ и Мелиха Осман – технически асистент. 
 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 

1. Избор на председател и протоколчик на заседанието; 
2. Актуализиране на Индикативен график за прием на проекти -2019 /2020 г. 
a. предстоящи приеми по мерки от ПРСР; 
b. ИГРП 2019/2020; 
3. Справка на постъпили въпроси и Съгласувателна таблица за отговори по тях,  от проведено обществено обсъждане по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, за периода от  22.11.2019г. до 03.12.2019г.; 
4. Одобряване на актуализирания проект на Насоки  (Условия за кандидатстване и документи към тях, Условия за изпълнение и документи към тях), процедура  BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” ; 

5. Справка на постъпили въпроси и Съгласувателна таблица за отговори по тях,  от проведено обществено обсъждане по Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”; 

 



6. Одобряване на актуализиран проект на Насоки  (Условия за кандидатстване и документи към тях, Условия за изпълнение и документи към тях), процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”; 

7. Осигуряване на финансов ресурс (кредитна линия) временни средства и други източници за финансиране на одобрени текущи разходи от ДФЗ, необходими за дейността на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“; 

8. Одобряване и приемане на символи и други знаци, представящи по определен отличителен начин  МИГ-а; 
9. Други. 
 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 

 

По точка 1: Избор на председател и протоколчик на събранието. 
 

РЕШЕНИЕ № УС - 24.131 

 На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, УС избира   
 председател на събранието - г-н Сали Рамадан. 
 протоколчик на събранието – г-жа  Мелиха Осман - технически асистент в МИГ Кирково Златоград. 

 Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 3 3 0 0 

 

По точка 2: Актуализиране на Индикативен график за прием на проекти -2019/2020г. 

a. предстоящи приеми по мерки от ПРСР; 
b. ИГРП 2019/2020; 

РЕШЕНИЕ № УС - 24.132 

  

 На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, УС на МИГ Кирково – Златоград: 
1. Актуализира Индикативен график за прием на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград за 2019/2020г; 
2. УС възлага на изпълнителния директор да публикува Индикативния график в интернет страницата на МИГ, да оповести по надлежния ред, както и да популяризира новите дати за приеми.  
 Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 3 3 0 0 

 

По точка 3: Справка на постъпили въпроси и Съгласувателна таблица за отговори по тях,  от проведено обществено обсъждане по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, за периода от  22.11.2019г. до 03.12.2019г.; 
 

РЕШЕНИЕ № УС - 24.133 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 ИСУН за периода от 22.11.2019г. до 03.12.2019г. по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково - Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства” от СВОМР на територията на МИГ Кирково - Златоград, финансирана от ПРСР 
2014 – 2020 г. 



(забележка – няма постъпили предложения и коментари) 

 Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 3 3 0 0 

 

По точка 4: Одобряване на актуализирания проект на Насоки  (Условия за кандидатстване и документи към тях, Условия за изпълнение и документи към тях), процедура  BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” ;  

 

РЕШЕНИЕ № УС - 24.134 

 На основание чл. 26 от ЗУСЕСИФ и чл.42, ал.3 от ПМС №161/2016 г. чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, чл. 25, ал. 2, т.7. от Устава на Сдружението, чл.6, т.1 от Споразумение №РД 50-41/27.04.2018г. Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград, приема и одобрява актуализирания проект на: 1. Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.224 „МИГ Кирково – Златоград“, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР на територията на МИГ Кирково - Златоград, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г., съдържащи: 
 

 Обява за прием на проектни предложения; 
 Условия за кандидатстване; 
 Приложения за попълване и информация към условията за кандидатстване; 
 Условия за изпълнения; 
 Приложения към условията за изпълнение; 

 

2. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди Пълният пакет от документи по т. 1 по процедура №BG06RDNP001-19.224 „МИГ Кирково – Златоград“, Мярка 
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства. 

 3. Възлага на Изпълнителния директор да въведе процедурата в ИСУН 2020, за което да информира с писмо УО на ПРСР 2014 - 2020 г. не по-късно от 20 работни дни преди началния срок за прием на проектни предложения; 
 4. Възлага на Изпълнителния директор да организира публикуване на документацията по предходната точка на Интернет страницата на МИГ Кирково – Златоград, след активирането й в ИСУН 2020, както и в местна или регионална медия. 
 Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 3 3 0 0 

 

По точка 5: Справка на постъпили въпроси и Съгласувателна таблица за отговори по тях,  от проведено обществено обсъждане по Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”; 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 24.135 

 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 ИСУН за периода от 22.11.2019г. до 03.12.2019г. по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково - Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoArchivedPublicDiscussion/f54bcb66-0597-4513-9c45-a7ab3b4efdcd 



предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”, от СВОМР на територията на МИГ Кирково - Златоград, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. 
 

 

(забележка – няма постъпили предложения и коментари) 

 
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoArchivedPublicDiscussion/01ab5bbc-4df0-4540-999a-760ea0f2600e Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 3 3 0 0 

 

По точка 6: Одобряване на актуализиран проект на Насоки  (Условия за кандидатстване и документи към тях, Условия за изпълнение и документи към тях), процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”; 

РЕШЕНИЕ № УС - 24.136 

 На основание чл. 26 от ЗУСЕСИФ и чл.42, ал.3 от ПМС №161/2016 г. чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, чл. 25, ал. 2, т.7. от Устава на Сдружението, чл.6,т.1 от Споразумение №РД 50-41/27.04.2018г. Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград, приема и одобрява актуализирания проект на: 1. Насоки за кандидатстване по подбор на проектни предложения, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.225 „МИГ Кирково –  Златоград“, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на 
пазара и/или развитието на селскостопански продукти”от СВОМР на територията на МИГ Кирково - Златоград, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г., съдържащи: 

 Обява за прием на проектни предложения; 
 Условия за кандидатстване; 
 Приложения за попълване и информация към условията за кандидатстване; 
 Условия за изпълнения; 
 Приложения към условията за изпълнение; 

 

2. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди Пълния пакет от документи по т. 1 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”. 

 3. Възлага на Изпълнителния директор да въведе процедурата в ИСУН 2020, за което да информира с писмо УО на ПРСР 2014 - 2020 г. не по-късно от 20 работни дни преди началния срок за прием на проектни предложения; 
 4. Възлага на Изпълнителния директор да организира публикуване на документацията по предходната точка на Интернет страницата на МИГ Кирково – Златоград, след активирането й в ИСУН 2020, както и в местна или регионална медия. 

 Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 3 3 0 0 

 

 

По точка 7: Осигуряване на финансов ресурс (кредитна линия) временни средства и други източници за финансиране на одобрени текущи разходи от ДФЗ, необходими за дейността на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“; 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoArchivedPublicDiscussion/01ab5bbc-4df0-4540-999a-760ea0f2600e


РЕШЕНИЕ № УС - 24.137 

 На основание чл.25, ал.2, т.2 и т.3 от Устава на Сдружението и докладна записка на Изпълнителния директор с изх. №19-571/03.12.2019г., УС на МИГ Кирково – Златоград,РЕШИ: 

1. Дава съгласие членовете на УС и екипа на МИГ да направят временни парични вноски по разплащателната сметка или в касата на сдружението, в размер до 

10 000,00лв. и със срок на възстановяване, след получаване на междинно плащане за 2019 г. от Държавен фонд „Земеделие, но не по-късно от 30.06.2020 година. 
2. Възлага на счетоводителя на сдружението да осчетоводи временните парични вноски по сметка 499- Други кредитори с аналитични партиди за всеки член на УС и екипа на МИГ и да уведоми председателя за постъпилите средства и тяхното възстановяване в срок. 

 

 РЕШЕНИЕ № УС - 24.138 На основание чл.25, ал.2, т.2 и т.3 от Устава на Сдружението и докладна записка на Изпълнителния директор с изх. №19-571/03.12.2019г., УС на МИГ Кирково – Златоград,РЕШИ: 
1. Дава съгласие МИГ Кирково-Златоград да сключи договор за временен лихвен заем от НЧ „Просвета-1908“ гр. Златоград: 

a. Размер:  до 30 000,00 лева (тридесет хиляди лева); 
b. Цел:  оборотни средства за  финансиране за извършени дейности по  подмярка 

19,4 – Текущи разходи за популяризиране на Стратегия за ВОМР; 

c. Срок на заема: до  6 месеца; 
d. Лихвени условия: 4,5% годишен лихвен процент върху усвоената сума. 

2. Възлага  на Председателя на УС, в качеството му на Представляващ,  да  подпише всички свързани с  т.1 от настоящото решение документи. 
                                                      РЕШЕНИЕ № УС - 24.139 На основание чл.25, ал.2, т.2 и т.3 от Устава на Сдружението и докладна записка на Изпълнителния директор с изх. №19-571/03.12.2019г., УС на МИГ Кирково – Златоград,РЕШИ: 

1. Дава съгласие МИГ Кирково-Златоград да бъде КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ по Договор за кредит, овърдрафт или друг финансов инструмент с Първа Инвестиционна Банка  АД, при следните параметри: 
a. Размер:  до 80 000,00 лева ( осемдесет хиляди лева); 
b. Цел: оборотни средства за  финансиране за извършени дейности по  подмярка 

19,4 – Текущи разходи за популяризиране на Стратегия за ВОМР; 

c. Срок на кредита: до  12 месеца; 
d. Лихвени условия: съгласно Тарифата на Банката (ОЛП+4,25%) 

2. Като обезпечение на кредитната сделка по т. I да бъде предоставен Залог за вземания по Споразумение РД 50-41/27.04.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. с Бенефициент - Кредитополучателя; 
3. Възлага на Председателя на УС, в качеството му на Представляващ, да учреди  обезпечението в полза на Банката и да подпише всички свързани с т.1 и т.2 от настоящото решение документи и договори. 

 Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 3 3 0 0 

 

По точка 8: Одобряване и приемане на символи и други знаци, представящи по 
определен отличителен начин  МИГ-а; 



 

РЕШЕНИЕ № УС - 24.140 

 На основание чл.25, ал.2, т.7, от Устава на Сдружението УС на МИГ Кирково –Златоград, Одобрява и приема, представящ по определен отличителен начин Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”, следният символ: 
 Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 3 3 0 0 

 

 

 

 

Протоколчик 

                   Мелиха Осман 

                 

Председател 

                Сали Рамадан 


