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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-3.18  ДО  № 0С-3.20/27.08.2019 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ № ОС-3 ОТ 27.08.2019 

 Дата: 27.08.2019 г.,Час: 14.00 часа,  Място: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1, в заседателна зала на Общински съвет, 
 Общ брой членове на ОС: 36 Присъствали членове на ОС: 19 

 

ДНЕВЕНРЕД: 

 

1. Актуализация на Стратегията за ВОМР. 
2. Текуща информация за дейността на Сдружението по изпълнение на Дейностите по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“. 

3. Други. 
 

 

РЕШЕНИЕ №ОС-3.18 

 На основание чл. 18, ал.2 от Устава на Сдружението, Общото събрание избира: 

 председател на събранието - г-н Сали Рамадан. 
 протоколчик на събранието – г-жа  Мелиха Осман 

 

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

36 19 19 0 0 

 

По т. 1 от дневния ред:Актуализация на Стратегията за ВОМР. 
 

РЕШЕНИЕ №ОС-3.19 

 

1.На основание чл. 15, ал.1 т.6 от Устава на Сдружението, чл. 39, т.1 и т.2 от Наредба №22 на МЗХГ и чл. 18, ал. 1, т. 1 и т.2 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-41/27.04.2018г., Общото събрание, приема актуализация на Стратегията за ВОМР на МИГ „Кирково-Златоград”, както следва: 
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§ 1.   В Описанието на Мярка   4,1,   За раздел „Финансови параметри” (стр.58), раздел „Интензитет на финансовата помощ” (стр. 58)  и  раздел „Критерий за оценка на проекти”-Критерий 1 (стр. 59-60) вместо  „над 8000 евро”,  става „8000 и над 8000 евро” и вместо „до 7999 евро” става  „до 7999,99 евро, вкл”. В критерий 3, вместо „над 7” става „7 и над 7”, т.е съответните текстове придобиват вида: 
а) Финансови параметри 

За кандидати с размер на стопанствата  8000 и над 8000 евро  СПО: Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 20 000 евро. Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 100 000 евро. 
За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до  7999,99 евро, вкл,  СПО: Минимален размер….. 

 

б) Интензитет на финансовата помощ” 

1. За кандидати с размер на стопанствата  8000 и над 8000 евро СПО: Финансовата помощ е в размер на 50 % …. 
2.   За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до  7999,99 евро, вкл, СПО: Финансовата помощ е в размер до 60%..... 

 

в) Критерии за оценка на проекти 

1 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до   
7999,99 евро, вкл,  СПО 

15 

 …  

3 Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства: От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т. От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т. 
7 и над 7 работни места – 7 т. 

7 

 

§ 2.   В Описанието на Мярка   4,2,   За раздел „Финансови параметри” (стр.64), раздел „Интензитет на финансовата помощ” (стр. 
64-65)  вместо  „За кандидати с размер на стопанствата над  8000 евро СПО» става «За кандидати с размер на стопанствата 8000 и над 8000 евро СПО, еднолични търговци и юридически лица, които не са земеделски стопани» и вместо «За кандидати с размер на стопанствата от 2 000.00 до 7999 евро СПО» става «За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до  7999,99 евро вкл,  СПО» . В   раздел „Критерий за оценка на проекти” Критерий 2 стр. 65 вместо  „до 7999 евро” става  „до 7999,99 евро вкл,”, а в критерий за работни места, вместо „над 7 работни места – 7т.” става „7 и над  7 работни места- 8т.”. Номерата на критериите след първите два се променя -  вместо от „2 до 8”  става   от „3 до 9”. т.е съответните текстове придобиват вида: 
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а) Финансови параметри 

За кандидати с размер на стопанствата  8000 и над 8000 евро СПО, еднолични 

търговци и юридически лица, които не са земеделски производители: Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 20 000 евро. Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 100 000 евро. 
За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до   7999,99 евро  вкл. СПО: Минимален размер….. 

 

б) Интензитет на финансоватапомощ” 

1. За кандидати с размер на стопанствата   8000 и над 8000 евро СПО, 
еднолични търговци и юридически лица, които не са земеделски производители: Финансовата помощ е в размер на 50 % …. 
2.  За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до    7999,99 евро вкл, СПО: Финансовата помощ е в размер до 60%..... 

 

в) Критерии за оценка на проекти 

1 …  

2 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7999,99 евро, вкл.  СПО 

9 

 3 Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства: От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т. От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т. 7 и над 7 работни места – 8  т. 
8 

4   

5    

6    

7   

8   

9   

 

§ 3. В т.9,1 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР  (стр. 113) и т. 9,2 Индикатори за резултат по мерки(стр.115)  Мерната единица на индикатор за резултат „Брой новосъздадени микропредприятия извън сектор земеделие», вместо «лв» , да  стане «бр», т.е. текстът да придобие вида: 
Вид Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 2023 Източник на 
информация 

 …    Резултат Брой новосъздадени микропредприятия извън сектор земеделие 

бр.  8 Годишни доклади МИГ База данни на МИГ 
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§ 4. В раздел 6.1.«Индикативно разпределение на средствата по 
програми/фондове и по мерки»:  След таблицата на (стр.100) Да се добави текст: „*В рамките на общата сума за 
мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ), в размер на 1 486 408,00 лв. се допуска да бъдат 
прехвърляни суми между двете мерки по Оперативната програма, при наличие на 
останал финансов ресурс, след проведена процедура или при наличие на проектни 
предложения в списък с резервни предложения, след проведен прием. С актуализирания 
размер на сумите се актуализират и свързаните с промяната индикатори по 
мерките.“ 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)* 1 486 408,00 23,31% ОПРЧР Ос 1 ИП 1,3 и 6 

Мярка „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград“ 

 

 

1 018 189,48 

 

 

15,97% 

ОПРЧР  Ос 2 ИП 3 

Мярка „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград“ 

 

468 218,52 

 

7,34% 

 

 2. Общото Събрание възлага на Изпълнителния директор да подготви и представи Заявление от МИГ до УО на ПРСР 2014 – 2020 за промяна на Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР, съгласно взетото решение на ОС (ВКО).  
3. Общото Събрание възлага на Изпълнителния директор да актуализира Условията за кандидатстване по процедури по мярка 4,1 и мярка 4,2, съгласно Одобрените промени в Стратегията, вкл. актуален период за прием, който следва да е не по-кратък от 3 месеца.   
 Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

36 19 19 0 0 

 

По т.2 от дневния ред:Текуща информация за дейността на Сдружението по 
изпълнение на Дейностите по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за ВОМР“. 

 

РЕШЕНИЕ № ОС-3.20 На основание чл. 15, ал.1 т.6 от Устава на Сдружението, Общото събрание, приема доклад за периода 01.01.-01.08.2019г. за извършените дейности по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ 

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

36 19 19 0 0 

 Председател : _________________________/ САЛИ РАМАДАН / Протоколчик: _________________________/Мелиха Осман/     
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