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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА  

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД” 

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

 
ПРЕПИС-РЕШЕНИЯ   ОТ  № ОС-2.10  ДО  № 0С-2.17/21.03.2019 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ № ОС-2 ОТ 21.03.2019 

 

 

Дата, 21.03.2019 г.,Час: 14.00 часа, Място:с. Кирково, ул. ”Дружба ”№1, в залата на 

Общински съвет  

 

Общ брой членове на ОС: 36 
Присъствали членове на ОС: 21 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР (мярка 19.2)  и доклад за дейността 

за 2018г. 

2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2018г. 

3. Програма за  дейността и бюджет за 2019г. 

4. Приоритизиранена критерии за класиране на проектни предложения при равен брой точки по 

мерки от ПРСР; 

5. Други; 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №ОС-2.10 

За председател на събранието беше избран г-н Сали Рамадан. 

 

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

36 21 21 0 0 

 

 

РЕШЕНИЕ №ОС-2.11 

За протоколчик на събранието беше избран г-н Пламен Чингаров. 

 

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

36 21 21 0 0 
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Пристъпи се към изпълнение на дневния ред: 

 

По т. 1 от дневния ред:Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР 

(мярка 19.2) и доклад за дейността за 2018г. 

 

 

РЕШЕНИЕ №ОС-2.12 

 

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

за сведениеГодишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР (мярка 19.2) и 

доклад за дейността за 2018г. 

 

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

36 21 21 0 0 

 

 

По т.2 от дневния ред:Приемане на Годишен финансов отчет за 2018г. 

 

РЕШЕНИЕ № ОС-2.13 

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

приема Годишния финансов отчет за 2018г.  

 

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

36 21 21 0 0 

 

 

По т.3 от дневния ред:Програма за дейността и бюджет за 2019г. 

 

РЕШЕНИЕ № ОС-2.14 

На основание чл. 15, ал.1 т.6 и т.7 от Устава на Сдружението,Общото събрание, 

приема Програма за дейността и бюджет за 2019г..  

 

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

36 21 21 0 0 

 

 

По т.4 от дневния ред: Приоритизиране на критерии за класиране на проектни 

предложения при равен брой точки по мерки от СВОМР по ПРСР. 

 

РЕШЕНИЕ № ОС-2.15 

На основание чл. 15, ал.1 т.6 и т.11 от Устава на Сдружението, Общото събрание, 

приема приоритетни критерии по мярка 4,1: Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства при подбор на проекти в случай на равен брой точки по мерки от СВМОР по 

ПРСР, както следва: 
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Критерии по мярка 4,1: Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства. 

 Първи приоритетен критерий:  

Критерий 3. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в 

земеделските стопанства. 

 

 

 
 
 Втори приоритетен критерий: 
 
Критерий 7. Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на 

околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или 
постигане на стандартите на ЕС. 

 

 

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

36 21 21 0 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № ОС-2.16 

На основание чл. 15, ал.1 т.6 и т.11 от Устава на Сдружението, Общото събрание, 

приема приоритетни критерии по мярка 4,2: Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането или развитие на селскостопански продукти при подбор на проекти в 

случай на равен брой точки по мерки от СВМОР по ПРСР , както следва: 

 

Критерии по мярка 4,2:Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането или 

развитие на селскостопански продукти. 

 Първи приоритетен критерий: 

Критерий 1. Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни 

сектори (мляко и млечни продукти, етерично-маслени и медицински култури) - над 75% от 

обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в 

обхвата на чувствителните сектори 

 

 Втори приоритетен критерий:  

Критерий 8.Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по 

мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от 

биомаса. 

 

 

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

36 21 21 0 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № ОС-2.17 

На основание чл. 15, ал.1 т.6 и т.11 от Устава на Сдружението, Общото събрание, 

приема приоритетни критерии по мярка 7.5.1: Инвестиции за отдих, туристическа 

инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство 

От 1 до 3 работни места, вкл. 3 т. 
От 4 до 6 работни места, вкл. 5 т. 

7 и повече работни места 7 т. 
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при подбор на проекти в случай на равен брой точки по мерки от СВМОР по ПРСР, както 

следва: 

Критерии по мярка 7,5: Инвестиции за отдих, туристическа инфраструктура и 

съхраняване на нематериалното културно и природно наследство. 

 Първи приоритетен критерий: 
Критерий 4. Проектът включва комбинирани дейности по опазване на природното 

и културното наследство: 
 Максималният брой точки по критерия получава проект, при когото 

критерият е изпълнен; 
 0 точки - ако не е изпълнен. 

 

 Втори приоритетен критерий: 
Критерий 5. Дейностите предвиждат разнообразяване на туристическите дейности 

или създаване на нов туристически продукт/услуга: 
 Максималният брой точки по критерия получава проект, при когото   

критерият е изпълнен; 
 0 точки - ако не е изпълнен. 

 

 

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

36 21 21 0 0 

 

 

 

Протоколчик: _________________________ 

                     /ПЛАМЕН ЧИНГАРОВ/                                         

Председател : _________________________ 

    / САЛИ РАМАДАН /  

 


