
  

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

 
 

ПРЕПИС-РЕШЕНИЯ    

ОТ  № УС-11.68  ДО  № УС-11.75/15.01.2019г. 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“ 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №УС-11 ОТ 15.01.2019г. 

Дата:  15.01.2019 г. ,  Час:  14.00 часа, Място:  с.Кирково,ул. „Дружба“№1 
Общ брой членове на УС: 5 
Присъствали членове на УС : 4,  както следва: 

 
Други присъствали на заседанието: Пламен Чингаров – Изпълнителен  директор, 

Юлия Бойчева - експерт по прилагане на СВОМР, Виолета Йорданова – Счетоводител на 
МИГ-а. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на председател и протоколчик на заседанието; 

2. Актуализиране на Индикативен график за прием на проекти -2019 г. 

a. Опис на отворени и предстоящи приеми през 2019  

b. ИГПП -2019  

3. Справка за постъпили въпроси и Съгласувателна таблица за отговори по 

тях  от общественно обсъждане по мярка 4,1 ,проведено от  07.01.2019 до 

14.01.2019 

4. Одобряване на проект на Насоки (Условия за кандидатстване и 

документи към тях, Условия за изпълнение и документи към тях), вкл. 

Критерии за оценка, по мярка 4,1ПРСР -Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства 

5. Справка за постъпили въпроси и Съгласувателна таблица за отговори по 

тях  от общественно обсъждане по мярка 4,2 ,проведено от  07.01.2019 до 

14.01.2019 

6. Утвърждаване на окончателни насоки по мярка ЧР-1 ..Достъп до заетост 

на безработни и повишаване квалификация на заети лица (проектът на 

документи е гледан на заседание на УС през 11/2018) 

7. Годишен доклад за 2018 г за изпълнението на  дейностите за управление 

и популяризиране на СВОМР (подмярка 19,4) и годишна заявка за 2018 г 

до ДФЗ; 

8. Информация, свързани с  отворени приеми по мерки  7,2 и 6,4 

9. Други 
 

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/nasoki#4.1
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/nasoki#4.1


ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
 
 По т.1 от дневния ред: Избор на председател и протоколчик на събранието. 

 
РЕШЕНИЕ № УС-11.68 

На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, протоколчик на заседанието да 
бъде Юлия Бойчева, която изпълнява длъжността експерт по прилагане на СВОМР в МИГ 
Кирково – Златоград. 

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

5 4 4 0 0 
 

По т.2 от дневния ред: Актуализиране на Индикативен график за прием 
на проекти - 2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ № УС-11.69 

На основание чл.25, ал.2, т.7от Устава на Сдружението, УС на МИГ Кирково 

– Златоград: 

 Актуализира  Индикативен график за  прием на проектни 

предложения  по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - 

Златоград за 2019 г.; 

 УС възлага на изпълнителния директор да публикува Индикативния 

график-2019 актуализиран на интернет страницата на МИГ и да я 

оповести по надлежния начин, както и да популяризира новите дати 

за приеми.  

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

По точка 3 от дневния ред: Справка за постъпили въпроси и 

Съгласувателна таблица за отговори по тях  от общественно 

обсъждане по мярка 4,1, проведено от  07.01.2019г. до 14.01.2019г. 
 

РЕШЕНИЕ № УС-11.70 

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 по процедура №BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  

Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 
 

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

5 4 4 0 0 

 

По точка 4 от дневния ред - Одобряване на проект на Насоки  (Условия за 

кандидатстване и документи към тях, Условия за изпълнение и 

документи към тях), вкл. Критерии за оценка, по мярка 4,1 ПРСР - 

Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 
 

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/nasoki#4.1


РЕШЕНИЕ № УС-11.71 

На основание чл. 26 от ЗУСЕСИФ и чл.42, ал.3 от ПМС №161/2016 г. чл. 46, 
ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2, , чл. 25, 
ал. 2, т.7. от Устава на Сдружението, чл.6,т.1 от Споразумение №РД50-
41/27.04.2018г. Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград, приема и 
одобрява: 

1. Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 
предложения №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 4 4 0 0 
 

По точка 5 от дневния ред: Справка за постъпили въпроси и 

Съгласувателна таблица за отговори по тях  от общественно 

обсъждане по мярка 4,2, проведено от  07.01.2019г. до 14.01.2019г. 
 

РЕШЕНИЕ № УС-11.72 

 

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 

обществено обсъждане по процедура предложения №BG06RDNP001-

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

в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на 

селскостопански продукти” 
 

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



По точка 6 от дневния ред: Утвърждаване на окончателни насоки по мярка 

ЧР-1 ..Достъп до заетост на безработни и повишаване квалификация на 

заети лица (проектът на документи е гледан на заседание на УС през 

11/2018) 
РЕШЕНИЕ № УС-11.73 

На основание чл. 26 от ЗУСЕСИФ и чл.42, ал.3 от ПМС №161/2016 г. чл. 46, 
ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2, , чл. 25, 
ал. 2, т.7. от Устава на Сдружението, чл.6,т.1 от Споразумение №РД50-
41/27.04.2018г. Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград, приема и 
одобрява: 

1.Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.049 „МИГ –Кирково-Златоград - мярка 
ЧР 1 „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“ от СВОМР, 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 BG06RDNP001-19.049 „МИГ 
Кирково-Златоград - мярка ЧР 1 „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“. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № УС-11.74 

 

На основание чл. 25, ал. 2, т.7. от Устава и във връзка с предходното решение, 
Управителния съвет на МИГ Кирково – Златоград, 

 
1. Възлага на Изпълнителния директор да въведе процедурата в ИСУН 2020, за което 
да информира с писмо УО на ОПРЧР 2014 - 2020 г. не по-късно от 20 работни дни 
преди началния срок за прием на проектни предложения; 
2. 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 4 4 0 0 

 



По точка 7 от дневния ред: Годишен доклад за 2018 г за изпълнението на  

дейностите за управление и популяризиране на СВОМР (подмярка 19,4) и 

годишна заявка за 2018 г до ДФЗ 
 

РЕШЕНИЕ № УС-11.75 

На основание чл.25, ал.2, т.4 от Устава на Сдружението, чл.11, т.13 от 

Споразумение №РД50-41/27.04.2018г., в изпълнение на задължението си по 

чл.62, т.15 от Наредба №22/14.12.2015г., Управителния съвет: 

1. Одобрява годишния доклад за 2018г. за изпълнението на 

дейностите за управление и популяризиране на СВОМР по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г. на МИГКирково - Златоград. 

2.   Възлага на Изпълнителния директор на МИГ до 31.01.2019 г. да 

изпрати   до УО на ПРСР годишния доклад за дейности за управление 

и популяризиране по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г. на МИГ Кирково - 

Златоград за одобрение. 

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

По точка 8 от дневния ред: Информация, свързани с  отворени приеми по 

мерки  7,2 и 6,4 
 

РЕШЕНИЕ № УС-11.76 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, Управителния съвет 

на МИГ Кирково – Златоград: 

 приема за сведение представената информация, относно обявените 

процедури BG06RDNP001-19.148МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и BG06RDNP001-

19.195 - МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности. 
 

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

 

По точка 9 от дневния ред: няма разглеждани въпроси. 
САЛИ РАМАДАН,  

Председател на УС: 

 

Юлия Бойчева,  

Експерт прилагане на Стратегията 


