
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

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

ПРЕПИС-РЕШЕНИЯ   ОТ  № УС

ОТПРОВЕДЕНО 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО 

СЪГЛАСНО 

Дата: 01.02.2019 г. , Час: 
Общ брой членове на УС: 
Присъствали членове на УС 
1. ОБЩИНА КИРКОВО, БУЛСТАТ: 000235888, представлявана от Сали Бекир 

Рамадан; 
2. СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА 
120548861, представлявано от Детелин Христов Инджов 
3. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО 
КИРКОВО“, БУЛСТАТ: 108563845
4. „ДУМБОВ и ФАМИЛИЯ“ ЕООД с ЕИК 120591273, представлявано от Фьодор 
Веселинов Думбов 
 
Други присъствали на заседанието: Пламен Чингаров 

Юлия Бойчева - експерт по прилагане на СВОМР, 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на председател и протоколчик на заседанието;
2. Приемане на Оценителен доклад  на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура по BG16RFOP002
производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково

3. Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура по 
BG16RFOP002-2.148 МИГ Кирково
инфраструктура“ 

4. Приемане на Годишен доклад за 2018 г за дейностите по  подготовка и прием на 
проекти (подмярка  19,2) ;

5. Вземане на решение за свикване на Общо събрание;
6. Други. 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
 
По т.1 от дневния ред: Избор на председател и протоколчик на събранието.

 

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

 
Общ брой членове Брой гласували

5 4 
 

 

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

 
РЕШЕНИЯ   ОТ  № УС-12.77  ДО  № УС-12.82/01

ОТПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО –

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №УС-12 ОТ 01.02.2019

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

ОБЩИНА КИРКОВО, БУЛСТАТ: 000235888, представлявана от Сали Бекир 

. СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА – ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ: 
120548861, представлявано от Детелин Христов Инджов  

СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
КИРКОВО“, БУЛСТАТ: 108563845, представлявано от Рушен Нури Идриз

„ДУМБОВ и ФАМИЛИЯ“ ЕООД с ЕИК 120591273, представлявано от Фьодор 

Други присъствали на заседанието: Пламен Чингаров – Изпълнител
експерт по прилагане на СВОМР,  

Избор на председател и протоколчик на заседанието; 
Приемане на Оценителен доклад  на Комисия за подбор на проектни предложения по 
процедура по BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково–Златоград – ИК 2,2
производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково
Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура по 

2.148 МИГ Кирково–Златоград – 7.2 Инвестиции за малка по мащаби 

Годишен доклад за 2018 г за дейностите по  подготовка и прием на 
проекти (подмярка  19,2) ; 

свикване на Общо събрание; 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 

Избор на председател и протоколчик на събранието.

РЕШЕНИЕ № УС-12.77 
На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, протоколчик на заседанието да 

, която изпълнява длъжността експерт по прилагане на СВОМР в МИГ 

Брой гласували Гласували„ЗА“ „ПРОТИВ“ 
 4 0 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 
ЗЛАТОГРАД” 

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

01.02.2019г. 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

– ЗЛАТОГРАД“ 

9г. 

ул. „Дружба“№1 

ОБЩИНА КИРКОВО, БУЛСТАТ: 000235888, представлявана от Сали Бекир 

ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ: 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
, представлявано от Рушен Нури Идриз 

„ДУМБОВ и ФАМИЛИЯ“ ЕООД с ЕИК 120591273, представлявано от Фьодор 

Изпълнителен  директор, 

Приемане на Оценителен доклад  на Комисия за подбор на проектни предложения по 
ИК 2,2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“ 
Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура по 

7.2 Инвестиции за малка по мащаби 

Годишен доклад за 2018 г за дейностите по  подготовка и прием на 

Избор на председател и протоколчик на събранието. 

ротоколчик на заседанието да 
, която изпълнява длъжността експерт по прилагане на СВОМР в МИГ 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
0 



По т.2 от дневния ред:Одобряванена Оценителен доклад  на Комисия за подбор 
на проектни предложения по процедура по BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково–
Златоград – ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на 
територията на МИГ Кирково-Златоград“  

 
 

РЕШЕНИЕ № УС-12.78 
На основание чл.44, ал.3-6 на ПМС №161/07.07.2016г. и чл.25, ал.2, т.7от Устава на 

Сдружението, УС на МИГ Кирково – Златоград: 

1.Одобрява Оценителния доклад на комисия, назначена със Заповед № З-
22/18.12.2018 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград” за 
разглеждане и оценка на подадените проектни предложения по процедура № 
BG16RFOP002-2.033- МИГ Кирково – Златоград „Подобряване на производствения 
капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково – Златоград“.,  финансирана по 
ОПИК 2014 – 2020 и СВОМР на СНЦ „МИГ – Кирково - Златоград“ в т.ч. извършеното 
класиране и безвъзмездната финансова помощ за всеки проект, както следва: 

-Предложени за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 
тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 
предоставена за всяко от тях; 
2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише - одобри 

Оценителния доклад. 
3. Възлага на Изпълнителният директор да изпрати Оценителния доклад чрез ИСУН 

до ръководителите на УО на ОПИК/ДФЗ, в срок до 5 работни дни от одобряването 
на оценителния доклад от Управителния съвет на МИГ. 

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

5 4 4 0 0 
 
По точка 3 от дневния ред:Определяне на комисия за подбор на проектни 
предложения по процедура по BG06RDNP001-19.148 МИГ Кирково–Златоград – 7.2 
Инвестиции за малка по мащаби инфраструктура 
След направения отвод от Председателя на Управителния съвет по тази точка от 

дневния ред, поради деклариран конфликт на интереси, присъстващите членове на УС 
предложиха единодушно  да се определи чрез гласуване лице по смисъла на чл.6, ал.3 от ВП1 
–Вътрешен правилник, а именно:(3) При отсъствие на председателя на УС или деклариране 
от него на конфликт на интереси, заседанието се председателства и ръководи от друг член 
на Управителния съвет, избран с решение на УС с мнозинство половината от общия брой 
членове. 

 
РЕШЕНИЕ № УС-12.79 

Управителния съвет на МИГ Кирково – Златоград 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 3 да бъде Фьодор Думбов, член на УС на МИГ , представител на 
стопанския сектор, както и да подписва всички необходими документи свързани с 
оценяването на подадените проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.148 
МИГ Кирково - Златоград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 
2014-2020г. 

Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
5 3 3 0 0 

 
 



РЕШЕНИЕ № УС-12.80 
На основание чл.25, ал.2, т.6 и 7 от Устава на Сдружението, чл.44, ал.1 от ПМС 

№161/04.07.2016г., чл.1 от ВП.4 Процедура за подбор на проектни предложения към 
стратегията за ВОМР, финансирани  от   ОПИК 2014-2020 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 

BG06RDNP001-19.148 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 
финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие 
на МИГ Кирково – Златоград в следния състав: 

1. Юлия Красимирова Бойчева - член на екипа на МИГ - Председател на КППП 
2. Виолета Йорданова Добрева-  член на екипа на МИГ- Секретар на КППП 

 
3. Членове на КППП с право на глас:  

3.1–Красимир Захариев Младенов-външен експерт-оценител/с право на глас/ 
3.2–Васка Николова Каптебилова  - външен експерт-оценител /с право на глас/ 
3.3–Ема Фиданова Енева- външен експерт-оценител /с право на глас/, 
 

4. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП с право на глас :  
4.1 – Петя Харалампиева Георгиева - външен експерт-оценител 
4.2– Надежда Друмева Бобчева - външен експерт-оценител  
 

НАБЛЮДАТЕЛ: Съгласно чл. 46. (2) от Постановление № 161 от 4 юли 2016 г. Управляващите 
органи на програмите, от които е предвидено финансиране по стратегията за ВОМР, могат 
да определят наблюдатели без право на глас във всяка оценителна сесия. С писмо Изх.№19-
19-2-02-5 от 04.01.2019 г. УО на ПРСР е уведомил МИГ Кирково - Златоград, че няма да 
определи наблюдатели по оценителната сесия по процедура BG06RDNP001-19.148МИГ –
Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  
II. Потвърждава, че посочените по т.I  външни експерти-оценители притежават 
необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите 
по оценка на процедурата BG06RDNP001-19.148 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“, 
III. Дава на състава на комисията следните права за работа в информационната система 
ИСУН: 
- Председател и Секретар – права на   администратор 

- Експерти – оценители -  права на   оценител 

IV. Възлага на комисията да изпълни задачите по оценка на ПП по процедурата описани във 
вътрешните правила - ВП.2 Процедура за подбор на проектни предложения към стратегията 
за ВОМР, финансирани  от   ПРСР 2014-2020, в срока, посочен в заповедта на председателя на 
УС. 
 
Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 3 3 0 0 
 

 
 
 



 
По точка 4 от дневния ред–Приемане на Годишен доклад за 2018 г за дейностите по 
подготовка и прием на проекти (подмярка  19,2) 

 
РЕШЕНИЕ № УС-12.81 

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 на МИГ Кирково - Златоград: 

1.Одобрява годишния доклад за 2018г. за изпълнението на дейностите за 
управление и популяризиране на СВОМР по подмярка19.2„Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ 
на МИГ Кирково – Златоград; 
2.   Възлага на Изпълнителния директор на МИГ в срок до 15 февруари 2019г. да 
представи на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по 
споразумението по чл. 38, годишния доклад за отчитане изпълнението на 
стратегията за ВОМР; 

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

 
По точка 5 от дневния ред:Вземане на решение за свикване на Общо събрание 
 

 
РЕШЕНИЕ № УС-12.82 

УС на МИГ, на основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква  Общо събрание на 
МИГ Кирково-Златоград на 21.03.2019г. от 14.00 часа в с.Кирково заседателна зала на Общински 
съвет, при следния дневен ред:  

1. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР (мярка 19.2)  и цялостен доклад за 
дейността за 2018г. 
2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2018г. 
3. Програма дейността  и бюджет за 2019г. 
4. Приоритизиране   на критерии за класиране на проектни предложения при равен брой точки 
по мерки от ПРСР; 
5. Актуализация на Стратегия и вътрешно-нормативни документи (при необходимост); 
6. Други; 

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

5 4 4 0 0 
 
По точка 6 от дневния ред:  Други – Няма предложени за обсъждане и разглеждане 

на въпроси, касаещи дейността на сдружението. 
 

 
САЛИ РАМАДАН,  
Председател на УС: 
 
Юлия Бойчева,  
Експерт прилагане на Стратегията 


