
 

  

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

 
 

ПРЕПИС - РЕШЕНИЯ   ОТ  № УС - 19.109  ДО  № УС - 19.111/02.07.2019г. 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“ 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ № УС - 19 ОТ 02.07.2019г. 

 
Дата: 02.07.2019 г., Място: Заседателна зала на ОбС Кирково ул.„Дружба“ №1,  

Общ брой членове на УС: 5 
Присъствали членове на УС : 5,  както следва: 

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

2. „МАМАЛЕВ“ ЕООД, ЕИК: 201331820, представлявано от Пламен Иванов Анев; 

3. СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА – ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ: 120548861, 

представлявано от Детелин Христов Инджов; 

4. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КИРКОВО“, 

БУЛСТАТ: 108563845, представлявано от Рушен Нури Идриз 

5. „ДУМБОВ и ФАМИЛИЯ“ ЕООД с ЕИК 120591273, представлявано от Фьодор Веселинов 
Думбов; 

 
Други присъствали на заседанието: Пламен Чингаров –Изпълнителен директор, 

Юлия Бойчева - експерт по прилагане на СВОМР и Мелиха Осман – Технически асистент.  

Дневeн ред:  

1. Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, 

вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ 

Кирково - Златоград", чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

2. Други; 

 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ: 

РЕШЕНИЕ №УС - 19. 109 
 

На основание чл.6, ал.3 от ВП1 –Вътрешният правилник и  чл.25, ал.2 ,т.7 от Устава 

на сдружението, избира за председателстващ по точка 1 /първа/ да бъде Фьодор Думбов, 

член на УС на МИГ, представител на стопанския сектор, както и да подписва всички 

необходими документи свързани с организацията и провеждането на оценителния 

процес на постъпилите проектни предложения по процедура. 

  

Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
5 5 5 0 0 



 

РЕШЕНИЕ №УС - 19. 110 
 

На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, УС избира протоколчик на 

заседанието Мелиха Осман, технически асистент в МИГ Кирково Златоград. 

 

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

5 5 5 0 0 

 
 

По точка 1 от дневния ред: Определяне на комисия за подбор на проектни 

предложения по BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до 

устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на 

територията на МИГ Кирково - Златоград", чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. 

 

РЕШЕНИЕ №УС - 19. 111 

 

На основание чл.25, ал.2, т.6 и 7 от Устава на Сдружението, чл.44, ал.1 от ПМС 

№161/04.07.2016г., и в изпълнение на Споразумение №50-41/27.04.2018г., 

Управителният съвет на МИГ реши: 

 

I. Избира Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 

BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, 

вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково 

- Златоград",  чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от Стратегията 

за водено от общностите местно развитие на МИГ Кирково – Златоград в следния състав: 

 

 

 

 

 

  Членове на КППП с право на глас: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заличена информация, съгласно ЗЗЛД 

 
 

Заличена информация, съгласно ЗЗЛД 



  Наблюдатели по реда на чл.15, ал.1 от ПМС №162/2016 г.: 
 
 

 

 

 

 

II. Потвърждава, че посочените по т.I  членове на комисията притежават 

необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите 

по оценка на процедура  BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп 

до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на 

територията на МИГ Кирково - Златоград". 

III. Дава на състава на комисията следните права за работа в информационната 

система ИСУН: 

-  Председател и Секретар – Администратор 

-  Експерти – оценители - права на  „Оценяване“ 

IV. УС на МИГ Кирково – Златоград възлага на г-н Фьодор Думбов, да издаде 

заповед за определяне на комисия за подбор на проектни предложения с горепосочените 

членове. 

V. Възлага на комисията да изпълни задачите по оценка на ПП по процедурата 

описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. Правила за работа на оценителна комисия при подбор на 

проекти, финансирани чрез ВОМР, Вътрешни правила на МИГ, съгласно § 4 от ВП5 и §2 от 

ВП6 . 

 

Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
5 4 4 0 0 

 

 

 

 

Председател на Управителния съвет: ___________________                     Сали Рамадан  

 

Протоколчик:              ___________________                     Мелиха Осман 

 

 

 

 
 

Заличена информация, съгласно ЗЗЛД 


