
 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

        ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ                                  
 

    

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 

От заседаниe № 61 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна 

група Кирково – Златоград”, проведено на основание чл.26, ал.1 от Устава на сдружението 

на 29. 12. 2022г. от 10.00 часа, офиса на МИГ в Кирково, ул. Г. Димитров №1. 

1. Удължаване срока за втори прием по процедура BG06RDNP001-19.646 МИГ 
Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на 
пазара и/или развитието на селскостопански продукти”. 

2. Актуализиране на индикативен график за прием на проекти за 2022 и 2023г. по 
мерки на  МИГ Кирково – Златоград. 

3. Други.  
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

П Р О Т О К О Л  № УС - 61 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение  „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 29.12.2022г. 
 

ТОЧКА  ПЪРВА  ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
ОТНОСНО: Удължаване срока за втори прием по процедура BG06RDNP001-19.646 МИГ 
Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на 
пазара и/или развитието на селскостопански продукти” 

РЕШЕНИЕ № УС – 61.292 

1. Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград, на основание чл. 11,  ал.5, т. 2 
от Постановление № 162 от 05 юли 2016г., след като установи  наличието на визираните 
в правната норма обстоятелства, а именно „в  срок до три дни преди изтичането на срока 
за  кандидатстване ( 17,00 ч. на 28.12.2022),  няма постъпили проектни предложения“ ,  

➢ Удължава периода за втори прием по процедура BG06RDNP001-19.646  
МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/ или развитието на селскостопански продукти” до 17,00ч. 
на 28.02.2023 г.  
 
2. Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград. 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 № РД 50-41/27.04.2018г. и във връзка с т. 1 от настоящото решение, 
актуализира  пакета от документи за втори прием по процедура за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.646 по  Мярка 4.2  на МИГ Кирково – Златоград,  в т.ч. : 

✓ Обява с удължен срок  за втори прием на проектни предложения; 
✓ Условия за кандидатстване с удължен срок за втори прием; 

3. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да удължи срока за втори прием 
по процедура BG06RDNP001-19.646 и утвърди  обявата и условията за кандидатстване  с 
удължен срок за втори прием, съгласно т. 1 и т. 2 от настоящото решение. 

4. Възлага на Изпълнителния директор да организира въвеждането на 
актуализираните документи и удължен срок за втори прием по Процедурата в ИСУН2020, 
както и да публикува промяната в Интернет страницата на МИГ Кирково – Златоград. 

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 29.12.2022г. при общ брой 5 /петима/ членове, брой участвали 
в гласуването /4/, гласували: ЗА – 4 /четирима/, ПРОТИВ –   0 / нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 
/нула/ 
 
 

Председател на УС на МИГ: 
Сали Рамадан 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

П Р О Т О К О Л  № УС - 61 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение  „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 29.12.2022г. 
 
 

ТОЧКА  ВТОРА   ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
ОТНОСНО: Актуализиране на индикативен график за прием на проекти за 2022 и 2023г. 
по мерки на  МИГ Кирково – Златоград,  

 

РЕШЕНИЕ № УС - 61.293 

Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград. на основание чл. 25 ал.2 т.7 от 
Устава на Сдружението и във връзка с Решение № 61-292 от 29.12.2022г.  за удължаване 
срока за втори прием по Мярка 4.2: 

 
1. Актуализира Индикативния график за прием на проекти за 2022г./ 2023г. на 

МИГ Кирково-Златоград; 
 
2. Възлага на Изпълнителния директор да публикува актуализациите на 
индикативните графици по предходните  точки  в Интернет страницата на 
Сдружението.   
 
 

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 29.12.2022г. при общ брой 5 /петима/ членове, брой участвали 
в гласуването /4/, гласували: ЗА –   4  /четирима/, ПРОТИВ –   0 / нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 
0 /нула/ 
 

 

Сали Рамадан 
Председател на УС на МИГ 
 
 


