
 

 

  

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

 
 

ПРЕПИС - РЕШЕНИЯ   ОТ  № УС-18.101  ДО  № УС-18.108/31.05.2019г. 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“ 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ № УС - 18 ОТ 31.05.2019г. 

 
Дата: 31.05.2019 г. , Място: офиса на МИГ, гр. Златоград,  ул. „Стефан Стамболов“ №1,  

Общ брой членове на УС: 5 
Присъствали членове на УС : 4,  както следва: 
 
1. ОБЩИНА КИРКОВО, БУЛСТАТ: 000235888, представлявана от Сали Бекир Рамадан; 

2. „МАМАЛЕВ“ ЕООД, ЕИК: 201331820, представлявано от Пламен Иванов Анев; 

3. СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА – ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ: 

120548861, представлявано от Детелин Христов Инджов  

4. „ДУМБОВ и ФАМИЛИЯ“ ЕООД с ЕИК 120591273, представлявано от Фьодор 
Веселинов Думбов; 

 
Други присъствали на заседанието: Юлия Бойчева - експерт по прилагане на 

СВОМР, Виолета Йорданова -Счетоводител и Мелиха Осман – Технически асистент.  

Дневeн ред:  

1. Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по Процедура  

BG05M9OP001-1.049 "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", чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. 

2. Информация за предстоящи процедури за прием на проектни предложения по 

мерки от стратегията и предстоящо провеждане на информационни срещи и обучения; 

3. Други; 

 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ: 

РЕШЕНИЕ УС-18.101 

 
На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, протоколчик на заседанието да 

бъде Юлия Бойчева, която изпълнява длъжността експерт СВОМР в МИГ Кирково 
Златоград. 

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

5 4 4 0 0 
 

 

 



По точка 1 от дневния ред: Определяне на комисия за подбор на проектни 

предложения по Процедура  BG05M9OP001-1.049 "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", чрез Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“. 

РЕШЕНИЕ № УС-18.102 
 

На основание чл.25, ал.2, т.6 и 7 от Устава на Сдружението, чл.44, ал.1 от ПМС 

№161/04.07.2016г., 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  

BG05M9OP001-1.049 "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", чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 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 /без право 

на глас/, адрес с.Завоя, ул. Людмила Живкова №4, Висше образование – Магистър, 

Квалификация „Връзки с обществеността“, тел.0882629955; 

2. Виолета Добрева Йорданова  – член на екипа на МИГ- Секретар на КППП /без право на 

глас/, адрес гр.Златоград, ул.Прогрес №14, Висше образование – Бакалавър, 

Квалификация „Финанси“, тел.0894744971 ; 

  Членове на КППП с право на глас: 

3. Боряна Сашова Алексова – външен експерт-оценител (с право на глас) вписан под №1, 
съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС№162/05.07.2016г. адрес: гр.София, ж.к. Овча Купел, бл.611, 
вх.А, ет.3, Висше образование –Магистър, Квалификация-Технически науки, 
Комуникационна и компютърна техника, тел.0897771528;  

4. Милена Иванова Драгова – външен експерт - оценител (с право на глас), адрес: 
гр.София, бул.“Гоце Делчев“ №50, ет.2, ап.5, Висше образование- Магистър, 
Квалификация-Социални, Стопански и правни науки, Педагогически науки и 
информатика и компютърни науки, тел.0885771077, вписан под №8, съгласно чл.13, ал.1, 
т.2 от ПМС№162/05.07.2016г., с адрес: гр.София, тел. 0885771077 

5. Первин Кязим Ахмед – външен експерт – оценител (с право на глас), адрес: 
гр.Кърджали, бул. „България“ №41, стая 610; Висше образование – Магистър, 
Квалификация – социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки, икономика, 
филология, счетоводство и контрол, тел. 0897498840; 

  Резервни членове на КППП: 

1. Васка Николова Каптебилова – външен експерт-оценител /с право на глас/, вписан 
под №32, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС№162/05.07.2016г с адрес: гр.Асеновград, тел. 
0893628002;  
 2. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт-оценител /с право на глас/, вписан под  
№135, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС№162/05.07.2016г.,с адрес: гр.Силистра, 
тел.0899272422; 
3.Ема Фиданова Енева – външен експерт-оценител /с право на глас/, вписан под №73, 
съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС№162/05.07.2016г адрес: с.Елховец, община Рудозем, 
област Смолян, Висше образование – Магистър, Квалификация- социални, стопански и 
правни науки, икономика, администрация и управление, тел.0893356705; 
   Наблюдатели по ОПРЧР 2014-2020 г.: 

 1.  Анелия Ценова   – старши експерт в отдел „Програмиране и договаряне”, ГД ЕФМПП; 

 2.  Светлана Минева – главен експерт в отдел „Верификация – Южен“, ГД ЕФМПП; 

 



II. Потвърждава, че посочените по т.I  членове на комисията притежават 

необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите 

по оценка на процедура  BG05M9OP001-1.049 "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". 

III. Дава на състава на комисията следните права за работа в информационната 

система ИСУН: 

- Председател и Секретар –Администратор 

- Експерти – оценители -  права на   „Оценяване“ 

IV. УС на МИГ Кирково –Златоград възлага на г-н Фьодор Думбов, да издаде заповед 

за определяне на комисия за подбор на проектни предложения с горепосочените членове. 

V. Възлага на комисията да изпълни задачите по оценка на ПП по процедурата 

описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. Правила за работа на оценителна комисия при подбор на 

проекти, финансирани чрез ВОМР, Вътрешни правила на МИГ, съгласно § 4 от ВП5 и §2 от 

ВП6 ; 

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

5 3 3 0 0 
 

По точка 2 от дневния ред:  Информация за предстоящи процедури за прием на 

проектни предложения по мерки от стратегията и предстоящо провеждане на 

информационни срещи и обучения.  

 2/1. Информация за приключени процедури и вземане на решения 

 

РЕШЕНИЕ № УС-18.103 

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

приема информацията относно приключилите приеми на проектни предложения по 

мерки от Стратегията по процедури: 

 Процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково–Златоград – ИК 2,2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“; 

 BG06RDNP001-19.148 МИГ Кирково–Златоград – 7.2 Инвестиции за малка по 

мащаби инфраструктура“; 

 BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”; 

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

5 4 4 0 0 

 
РЕШЕНИЕ № УС-18.104 

Управителният съвет, на основание  чл.25, ал.2, т.7 от  Устава на Сдружението и  

във връзка с постъпили проектни предложения  по Процедура BG16RFOP002-2.033 

МИГ Кирково–Златоград – ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“  одобрен оценителен доклад от 

МИГ и от УО на ОПИК и стартирало договаряне,   

НЕ ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ по процедурата.  

Основание -  изчерпан финансов ресурс по мярката, както следва:  

 Общ финансов ресурс за мярката - 1 955 800,00 лева; 

 Общата стойност на БФП на одобрените проекти  - 1 952 619.89 лева;  

 Остатък по мярката – 3 180,11 лева; 
Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 4 4 0 0 

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/79-pokana-za-priem-na-proekti-po-myarka7-2
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/79-pokana-za-priem-na-proekti-po-myarka7-2


 

РЕШЕНИЕ № УС-18.105 

Управителният съвет, на основание  чл.25, ал.2, т.7    от  Устава на 
Сдружението и  във връзка с постъпили проектни предложения  по Процедура 
BG06RDNP001-19.148 МИГ Кирково–Златоград – 7.2 Инвестиции за малка по мащаби 
инфраструктура“,  одобрен оценителен доклад от МИГ,  
НЕ ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ по процедурата. 
      Основание -  изчерпан финансов ресурс по мярката, както следва:  

 Общ финансов ресурс за мярката  - 782 320,00 лева; 

 Общата стойност на БФП на одобрените проекти  - 782 183.80лева;  

 Остатък по мярката – 136,20 лева 

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

5 4 4 0 0 

 

РЕШЕНИЕ № УС-18.106 

Управителният съвет, на основание  чл.25, ал.2, т.7  от  Устава на Сдружението и 

във връзка с постъпили проектни предложения  по Процедура BG06RDNP001-19.195 

МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”,  одобрен оценителен доклад 

от МИГ , реши: 

1. Остатъчният финансов ресурс по мярката да бъде използван за проектни  

предложения от резервния списък  или   за  втори  прием по мярката. 

 Общ финансов ресурс за мярката - 977 900,00    лева; 

 Общата стойност на БФП на одобрените проекти – 916 414,14 лева;  

 Остатъчен финансов ресурс по мярката – 58 485,86 лева; 

2. Втори прием по процедурата да бъде обявен след  Становището на ДФЗ относно  

одобрение на оценителния доклад по проведената процедура. Сумата по приема да 

бъде съобразена със сумата, одобрена от ДФЗ за предложенията по първи прием. 

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

 

РЕШЕНИЕ № УС-18.107 

 

Управителният съвет, на основание  чл.25, ал.2, т.7 от  Устава на Сдружението и  

във връзка с постъпили проектни предложения  по Процедура BG05M9OP001-

1.049 "МИГ Кирково - Златоград - 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",   НЕ ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ по процедурата.  

Основание -  изчерпан финансов ресурс по мярката, както следва: 

 Общ финансов ресурс за мярката  -   1 018 189,48  лева; 

 Общата стойност на БФП на подадените  проекти  - 1 405  917,85 лв; 
 

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

 

 

 

 

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/79-pokana-za-priem-na-proekti-po-myarka7-2
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/79-pokana-za-priem-na-proekti-po-myarka7-2


2/2. Провеждане на информационни срещи и обучения. 

 

РЕШЕНИЕ № УС-18.108 

 

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

одобрява Графика за провеждане на предстоящите събития  на територията на 

община Кирково и Златоград през месец юни 2019г. по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на СВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г 

 Две еднодневни обучения за бенефициенти, свързани с подготовката, 

изпълнението и отчитането на проекти по СВОМР, в т.ч по мерки Човешки 

ресурси и Мярка 7.5.1 „Повишаване на атрактивността на територията на 

МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-

историческото и природно наследство“ (за най-малко десет участници); 

 Еднодневна информационна среща за местни лидери, свързана с 

подготовката на проекти по СВОМР- 8 броя; 

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

СЕ“ 
5 4 4 0 0 

 

 

 

Председател на Управителния съвет:  

Сали Рамадан  

 

Протоколчик:  

Юлия Бойчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


