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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

ПРЕПИС-РЕШЕНИЯ   ОТ  № 

ОТ ПРОВЕДЕНО 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №

 
Дата, 25.06.2018 г.,Час:

залата на Общински съвет  
Общ брой членове на ОС: 36 
Присъствали членове на ОС : 20
 
      ДНЕВЕН РЕД  

1. Избор на председател и протоколчик на събранието.
2. Информация по подписано Споразумение №РД50

2020, УО на ОПРСЧР 2014
операции в рамките на стратегии за ВОМР“;Представяне на предложение по подмярка 19.4 
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" и  
бюджети за 2017, за 2018г. , за периода на изпълнение на Стра
„МИГ Кирково  – Златоград“;

3. Индикативен график за приема на проектни предложения за 2018г., 
работна програма за 2018 г.; Предварителен график за обучение и информационни срещи за 
2018г. 

4. Актуализация на Стратегията за ВОМР, поради промяна на приложимата нормативна 
уредба.  

5. Промени в състава на Управителния съвет
6.  Отчет за дейността и годишен финансов отчет за 2017г. на Сдружението.
7. Други. – запознаване с процедура

в Комисии за подбор на проектни предложения. (КППП) 
 

 
По точка 1 от дневния ред: 

 
За председател на събранието 
За протоколчик на събранието се избира г

Общ брой членове  Брой гласували
36 20

 
Пристъпи се към изпълнение на дневния ред:
 

  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”
4980, ул. „Стефан Стамболов” №1 тел/ факс 03071/4205

РЕШЕНИЯ   ОТ  № ОС-1.01  ДО  № 0С-1.09  /25

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ № ОС-1 ОТ 25.06.2018

Час: 14.00 часа, Място: гр.Златоград, ул. ”Стефан Стамболов”№1,

20 

Избор на председател и протоколчик на събранието. 
Информация по подписано Споразумение №РД50-41/27.04.2018г. между УО на ПРСР 2014
2020, УО на ОПРСЧР 2014-2020 и УО на ОПИК 2014-2020 по подмярка
операции в рамките на стратегии за ВОМР“;Представяне на предложение по подмярка 19.4 
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" и  
бюджети за 2017, за 2018г. , за периода на изпълнение на Стратегията 2017

Златоград“; 
Индикативен график за приема на проектни предложения за 2018г., 
работна програма за 2018 г.; Предварителен график за обучение и информационни срещи за 

тегията за ВОМР, поради промяна на приложимата нормативна 

състава на Управителния съвет. 
Отчет за дейността и годишен финансов отчет за 2017г. на Сдружението.

запознаване с процедура за подбор на членове на Общото събрание за участие 
в Комисии за подбор на проектни предложения. (КППП)  

РЕШЕНИЕ №ОС-1.01 

а председател на събранието се избира г-н Сали Рамадан. 
За протоколчик на събранието се избира г-жа Красимира Бозова

Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ 
20 20 0 

Пристъпи се към изпълнение на дневния ред: 
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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА  
ЗЛАТОГРАД” 

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

 
25.06.2018 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД 

.06.2018 

гр.Златоград, ул. ”Стефан Стамболов”№1, в 

41/27.04.2018г. между УО на ПРСР 2014-
2020 по подмярка 19.2. „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за ВОМР“;Представяне на предложение по подмярка 19.4 
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" и  

тегията 2017- 2023г. на СНЦ 

Индикативен график за приема на проектни предложения за 2018г., и Индикативна годишна 
работна програма за 2018 г.; Предварителен график за обучение и информационни срещи за 

тегията за ВОМР, поради промяна на приложимата нормативна 

Отчет за дейността и годишен финансов отчет за 2017г. на Сдружението. 
за подбор на членове на Общото събрание за участие 

 
Красимира Бозова 

 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
0 
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По т.2 от дневния ред: 
 

РЕШЕНИЕ № ОС-1.02 
Общото събрание, на основание чл. 15, ал.1 т.6, чл.25, ал.2, т.3  от Устава на 

Сдружението, приема за сведение информацията за подписано Споразумение  № РД50-
41/27.04.2018 г.  по мярка 19,2и приема предложението за бюджетаза 2018г. на 
подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие" и предложението за периода на изпълнение на 
Стратегията 2017- 2023г. на СНЦ „МИГ Кирково  – Златоград“ ; 
 
Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

36 20 20 0 0 
 
По т.3 от дневния ред: 

 
РЕШЕНИЕ № ОС-1.03 

1. Общото събрание, на основание чл.15, ал.1, т. 6 от Устава, приема  
Индикативен  график на процедурите за  прием на проектни предложения за 
2018г. , съгласно Приложение ИГ-2018. 

2. Във връзка с чл. 11, т.3 от Споразумението, възлага на Изпълнителния 
директор да представи за информация или съгласуване Индикативния график 
с УО на трите Оперативни програми до 30.06.2018 г. 

Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
36 20 20 0 0 
 
 

РЕШЕНИЕ №ОС-1.04 
ОС на Сдружението, на основание чл.15,ал.1,т.6 от Устава на Сдружението, приема 

за сведение индикативен график за обучения и информационни срещи, предвидени за 
2018г., съгласно Приложение - График Събития,  като същият при необходимост може 
да бъде актуализиран. 

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

36 20 20 0 0 
 
 
По точка 4 от дневния ред: 

 
РЕШЕНИЕ № ОС-1.05 

1. Общото събрание на МИГ „Кирково-Златоград”, на основание чл. 15, ал.1, т. 6 от 
Устава на Сдружението, чл. 39, т.1 от Наредба №22 на МЗХГ  и чл. 18, ал. 1, т. 1 от 
Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-41/27.04.2018г., променя Стратегията 
за ВОМР на МИГ „ Кирково-Златоград” иприема Актуализацията на Стратегията за 
ВОМР, както следва: 
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В Описание на Мярка 4,1, Обхват на мярката, част 3 ”Специални условия”, подточка „а”, 
стр. 55,  „било”    

„3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:  
а) Земеделскитепродукти по т. 2 могат да бъдат само продукти, включени в 

приложение № 1 на НАРЕДБА № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 
"Инвестиции вземеделскистопанства", и памук, с изключение на тютюн, риба и аквакултури;  

«.става»  
3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:  
а) Земеделскитепродукти по т. 2 могат да бъдат само следнитепродукти:  
Растениевъдство 
1 Зърнено-житни култури 
2 Зърнено-бобови култури 
3 Маслодайни култури 
4 Технически култури, вкл. памук (с изключение на тютюн) 
5 Зеленчукови култури 
6 Медицински и ароматни култури 
7 Медоносни и лечебни трайни насаждения 
8 Овощни култури (семкови, костилкови,орехоплодни, ягодоплодни, южни култури) 
9 Фуражни култури 
10 Лозя 
11 Цветя 
12 Семена и посадъчен материал 
13 Гъби, включително диворастящи видове,специално отглеждани в земеделското 

стопанство на кандидата с цел продажба 
14 Трюфели 
15 Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство на 

биоенергия 
16 Други живи растения 
Животновъдство (включително непреработените продукти, получени в резултат на 

отглежданите по-долу животни) 
1 Говеда (крави) – всички видове,включително и за разплод 
2 Биволи (биволици) – всички видове,включително и за разплод 
3 Овце – всички видове, включително и за разплод 
4 Кози – всички видове, включително и за разплод 
5 Свине – всички видове, включително и за разплод 
6 Коне – за месо, и коне от застрашени местни породи, включени за подпомагане по 

мярка10 "Агроекология и климат" от ПРСР  2014 – 2020 г. 
7 Зайци 
8 Птици (в т.ч. бройлери, кокошки носачки,пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, фазани) 
9 Пчелни семейства 
10 Буби 
11 Охлюви 
12 Калифорнийски червей 
13 Други селскостопански живи животни, (с изкл. на риби и аквакултури) 
 



 
www.mig-kirkovo-zlatograd.com   ~ 4 ~ 

2. Общото събрание възлага на Изпълнителния директор да представи  Заявление 
от МИГ до УО на ПРСР 2014 – 2020 за промяна на Споразумение за изпълнение на 
стратегията за ВОМР, съгласно взетите решения от УС иОС. 
Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

36 20 20 0 0 
 
 
По точка 5 от дневния ред 
 

РЕШЕНИЕ № ОС-1.06 
 На основание чл.15, ал.1, т.2 от Устава на Сдружението,  Общото събрание 

прекратява мандата и пълномощията на Емилиян Красимиров Караасенов в 
Управителния съвет на МИГ Кирково - Златоград, като запазва членството му в 
Сдружението. 

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

36 20 20 0 0 
 

 
РЕШЕНИЕ №ОС-1.07 

 
На основание чл.15, ал.1, т.2 от Устава на Сдружението,  Общото събрание приема 

за член на УС  „Думбов и Фамилия“ ЕООД с ЕИК 120591273, представляван от  Фьодор 
Веселинов Думбов, представител на стопанския сектор,   член на Общото събрание. 

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

36 20 20 0 0 
 
 

РЕШЕНИЕ №ОС-1.08 
 

Общото събрание упълномощава Изпълнителния Директор на СНЦ МИГ Кирково– 
Златоград, да извърши всички необходими правни и фактически действия за вписване 
на промените  в Търговския Регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, в съответствие с 
решенията в настоящия протокол. 

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

36 20 20 0 0 
 

По точка 7 от дневния ред 
След проведено гласуване, се взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № ОС-1.09 
1. ОС на Сдружението на основание чл.15,ал.1,, приема Отчет за дейността и 

Годишен финансов отчет (ГФО) за 2017 г. на Сдружението. 
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2. Възлага на Изпълнителния директор да представи Отчет за дейността и 
Годишен финансов отчет (ГФО) за 2017 г. на Сдружението в ТР РЮЛНЦ,  

 

Протоколчик: ......................     

                     /КРАСИМИРА БОЗОВА/                                         

Председател : ……….……… 

    / САЛИ РАМАДАН /  

 


