
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: 23.11.2018 г. ,  Час: 16
Общ брой членове на УС: 5 
Присъствали членове на УС :  4

1. ОБЩИНА КИРКОВО,  ЕИК 000235888, представлявана  от  Сали Бекир Рамадан
2. СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА 
представлявано от Детелин Христов Инджов  
3. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА 
БУЛСТАТ: 108563845, представлявано от Рушен Нури Идриз ;
4. „ДУМБОВ и Ф
представляваноотФьодорВеселиновДумбов

 
Други присъствали на заседанието: Пламен Чингаров 

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

 
ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Избор на протоколчик на заседанието;

2.Представяне на процедурапомяркаЧовешкиресурси ЧР 
за  оценка и  обява за прием
и безработнилица, в т.ч. насърчаване и подпомаганенамладежкатазаетост и инвестиции 
в повишаванеквалификациятаназаетителицанатериториятана МИГ Кирково 
Златоград“; 
 
3. Представяне на процедурапомярка 6,4
прием по  мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепананеземеделскидейности”;

 
4. Представяне на процедурапомярка 7,5,1
за прием, условиякандидатстване
туристическаинфраструктура и съхраняваненанематериалнотокултурно и 
природнонаследствонатериториятана МИГ Кирково 

 
5. Представяненаинформацияотноснообявенатапроцедурапо И
„Подобряваненапроизводствениякапацитетна МСП“
Обсъжданенанеобходимитедействия, въввръзка с 
подготовкатанаоценителнияпроцеспомярката.

 

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

 
РЕШЕНИЯ   ОТ  № УС-8.53  ДО  № УС-8.61/23.1

ОТПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО –

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №УС-8 ОТ 23.11.2018г.

16.30 часа, МястоКирково,офис на МИГ. 

4,както следва: 
ОБЩИНА КИРКОВО,  ЕИК 000235888, представлявана  от  Сали Бекир Рамадан

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

. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА 
БУЛСТАТ: 108563845, представлявано от Рушен Нури Идриз ; 

и ФАМИЛИЯ“ ЕООД с ЕИК 120591273, 
отФьодорВеселиновДумбов 

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

Избор на протоколчик на заседанието; 

роцедурапомяркаЧовешкиресурси ЧР - 1  - Критерии и методология 
за прием по мярка  ЧР-1 „Достъпдозаетостнаикономическинеактивни 

и безработнилица, в т.ч. насърчаване и подпомаганенамладежкатазаетост и инвестиции 
в повишаванеквалификациятаназаетителицанатериториятана МИГ Кирково 

роцедурапомярка 6,4  - Критерии и методология за
„Инвестиции в подкрепананеземеделскидейности”;

роцедурапомярка 7,5,1  - Критерии и методология за
за прием, условиякандидатстване  7.5.1 „Инвестиции за отдих и 

уристическаинфраструктура и съхраняваненанематериалнотокултурно и 
природнонаследствонатериториятана МИГ Кирково - Златоград”; 

Представяненаинформацияотноснообявенатапроцедурапо И
„Подобряваненапроизводствениякапацитетна МСП“  

еобходимитедействия, въввръзка с 
подготовкатанаоценителнияпроцеспомярката. 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 
ЗЛАТОГРАД” 

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

11.2018г. 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

– ЗЛАТОГРАД“ 

г. 

ОБЩИНА КИРКОВО,  ЕИК 000235888, представлявана  от  Сали Бекир Рамадан 
ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ: 120548861, 

. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КИРКОВО“, 

“ ЕООД с ЕИК 120591273, 

Изпълнителен  директор, 
експерт по прилагане на СВОМР, Виолета Йорданова – Счетоводител на 

Критерии и методология 
Достъпдозаетостнаикономическинеактивни 

и безработнилица, в т.ч. насърчаване и подпомаганенамладежкатазаетост и инвестиции 
в повишаванеквалификациятаназаетителицанатериториятана МИГ Кирково – 

и методология за  оценка и  обява за 
„Инвестиции в подкрепананеземеделскидейности”; 

Критерии и методология за  оценка и  обява 
7.5.1 „Инвестиции за отдих и 

уристическаинфраструктура и съхраняваненанематериалнотокултурно и 
 

Представяненаинформацияотноснообявенатапроцедурапо ИК 2,2 
 по ОПИК. 

еобходимитедействия, въввръзка с 



 
6.  Други, в т.ч. възможности за финансиранена МИГ-а. 
 

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

 
РЕШЕНИЕ № УС-8.53 

 
На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, Управителният съвет избра за 

протоколчик на заседанието -  Юлия Бойчева -  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:Представяне на процедурапомяркаЧовешкиресурси ЧР - 1  - 
Критерии и методология за  оценка и  обява за прием по мярка   ЧР-
1 „Достъпдозаетостнаикономическинеактивни и безработнилица, в т.ч. насърчаване и 
подпомаганенамладежкатазаетост и инвестиции в 
повишаванеквалификациятаназаетителицанатериториятана МИГ Кирково – Златоград“; 
 

2.1.Критерии и методология за  оценка на проектни предложения по мярката 
 

РЕШЕНИЕ № УС-8.54 
 

На основаниечл.25, ал.2, т.7, УС на МИГ Кирково - Златоград приема критерии и 
методология за оценка на ПП BG06RDNP001-19.049 „МИГ Кирково-Златоград»по мярка 
ЧР-1 „Достъпдозаетостнаикономическинеактивни и безработнилица, в т.ч. насърчаване 
и подпомаганенамладежкатазаетост и инвестиции в 
повишаванеквалификациятаназаетителицанатериториятана МИГ Кирково – 
Златоград“; 

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

5 4 4 0 0 
 
2.2 Обсъждане на проект на Условия за кандидатстване по 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“; 
 

РЕШЕНИЕ № УС-8.55 
На основание чл. 46, ал.1, във връзка с чл.62,т.4 и т.5 от Наредба №22 от 14.12.2015г. 

за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 
2014-2020г., чл. 25, ал. 2, т.7. от Устава на Сдружението и  чл.6 от Споразумение №РД50-
41/27.04.2018г. Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград,  РЕШИ: 

1. Приема проект на Обява за прием на проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 
BG06RDNP001-19.049. 



2. Приема проект на Условия за кандидатстване, образци на документи към 
тях (документи за информация и документи за попълване) и  Условия за 
изпълнение и образци на документи към тях    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“, които да бъдат обявени за обществено обсъждане. 

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

5 4 4 0 0 
 

По точка 3 от дневния ред:Представяне на процедураBG06RDNP001-19.195помярка 6,4  
- Критерии и методология за  оценкана ПП и  одобряване на проект на обява за прием по 
мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепананеземеделскидейности”; 
 

  3.1.Обсъждане на методология и критерии за оценка по  мярка 6.4 „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности”; 

 
РЕШЕНИЕ № УС-8.56 

На основание чл. 25,ал.2, т.7 УС  приема критерии и методология за оценка на 
проектни предложения BG06RDNP001-19.195по  мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности”,  с направените допълнения и изменения както следва: 

- Уточнен обхват на термин „допълнителни туристически услуги“ от Критерий 1 
на ТФО; 

- Уточнен обхват на критерий 5 относно подкрепа от ПРСР на етап ТФО; 
- Минимален праг за обща оценка на етап ТФО – 20 точки; 

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

 
3.2: Обсъждане на проект на обява и Условия за кандидатстване по мярка 6.4 
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; 
 

РЕШЕНИЕ № УС-8.57 
На основание чл. 46, ал.1, във връзка с чл.62,т.4 и т.5 от Наредба №22 от 14.12.2015г. 

за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 
2014-2020г., чл. 25, ал. 2, т.7. от Устава на Сдружението и  чл.6 от Споразумение №РД50-
41/27.04.2018г. Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград,  РЕШИ: 

 Приема проект на Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково-
Златоград по  мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; 

 Приема проект на Условия за кандидатстване, образци на документи към тях 
(документи за информация и документи за попълване) и  Условия за изпълнение и 
образци на документи към тях    по процедура за подбор на проектни предложения  
BG06RDNP001-19.195 „МИГ Кирково-Златоград - по мярка 6.4 „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности”, които да бъдат обявени за обществено 
обсъждане; 



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

 

По точка 4 от дневния ред.Представяне на процедураBG06RDNP001-19.202 по мярка 
7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическаинфраструктура и 
съхраняваненанематериалнотокултурно и природнонаследствонатериториятана МИГ 
Кирково - Златоград”;Критерии и методология за  оценка и  обява за прием, 
условиякандидатстване   
 

4.1:Критерии и методология за  оценка 
  

РЕШЕНИЕ № УС-8.58 
 

На основание чл. 25,ал.2, т.7 УС  приема Критерии и методология за  оценкана 
проектни предложения по процедураBG06RDNP001-19.202 по мярка 7.5.1 „Инвестиции за 
отдих и туристическаинфраструктура и съхраняваненанематериалнотокултурно и 
природнонаследствонатериториятана МИГ Кирково - Златоград”с направените 
допълнения и изменения както следва: 

- Препоръчително разпределение средствата : за дейности А. Инвестиционни – 
50 хил.лв, за дейности тип Б. „Меки мерки“ – 150 хил.лв 

- Минимален праг за обща оценка на етап ТФО – 15 точки; 

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

5 4 4 0 0 
 

4.2 Обсъждане на проект на обява и Условия за кандидатстване по мярка 7.5.1 
„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на 
нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково 
- Златоград”; 
 

РЕШЕНИЕ № УС-8.59 
 

На основание чл. 25,ал.2, т.7 УС  приема и одобрява проект на обява и Условия за 
кандидатстване по мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на 
МИГ Кирково - Златоград”; 

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

5 4 4 0 0 
 

По точка 5 от дневния ред. Представяненаинформацияотноснообявенатапроцедурапо 
ИК 2,2 „Подобряваненапроизводствениякапацитетна МСП“  по ОПИК. 
Обсъжданенанеобходимитедействия, въввръзка с 
подготовкатанаоценителнияпроцеспомярката. 

 
Изпълнителендиректорна МИГ Пламен Чингаров напомни на членовете на  УС за 

крайния срок на първи прием на проектни предложения на 17.12.2018г. до 17 часа по 
процедурата финансирана по ОПИК, представи минималнитеизисквания за 



сформираненаКомисия за подборнапроектнипредложенияпопроцедура за 
подборнапроектнипредложенияBG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково –Златоград – ИК 2,2 
„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-
Златоград“,финансиранаот ОПИК 2014-2020г. отстратегията за 
воденоотобщноститеместноразвитиена МИГ Кирково - Златоград. 
 

РЕШЕНИЕ № УС-8.60 
 

На основание чл. 25,ал.2, т.7 УС  приема за сведение информацията за предприетите до 
момента дейности, както и предстоящите такива 
заподготовкатанаоценителнияпроцеспо обявена и активна процедура BG16RFOP002-
2.033помяркаИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията 
на МИГ Кирково-Златоград“, 

 
 

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

 
По точка 6 от дневния ред.Други, в т.ч. възможности за финансиране на МИГ-а. 
 
Изпълнителният директор представи пред членовете на УС извършените дейности и 

мероприятия от административния екип на МИГ-а в съответствие с прилагане на 
подмярка19.4 "Текущи разходи ипопуляризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие" на мярка19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 
развитие населските райони за периода 2014 –2020г. В тази връзка, също така направи 
анализ на изпълнението на бюджета за 2018г., на постъпилите средства от заявката за 
авансово плащане от ДФЗ и необходимостта от намирането на други източници за 
финансиране за покриване на задълженията на МИГ-а към изпълнителите по сключени 
договори и други текущи разходи. След направени коментари и обсъждане членовете на УС 
взеха следното  

 
РЕШЕНИЕ № УС-8.61 

 
На основание чл. 25,ал.2, т.7 УС  и по повод ДЗ за финансовото осигуряване  на 

дейностите по бюджета за 2018г.на подмярка19.4 "Текущи разходи ипопуляризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка19 "Водено от общностите 
местно развитие" от Програмата за развитие населските райони за периода 2014 –2020г. 

ВЪЗЛАГА  на административния екип на МИГ: 
- да направисправка за необходимите средства до края на бюджетната година, за 

покриване на текущите разходи предвидени по бюджета за 2018г.,  
- да предложи варианти за осигуряване на  допълнителни средства за текущо 

изпълнение на дейностите, до тяхното възстановяване, вкл., чрез финансово подпомагане 
от двете общини, членски внос, извършване на стопанска дейност,  дарения или овърдрафт. 

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

5 4 4 0 0 
 
Порадиизчерпваненадневнияред,заседаниетона УС на „МИГ Кирково– Златоград“ 

безакрито.  
 
САЛИ РАМАДАН,  
Председател на УС 



 
Протоколчик:  
Юлия Бойчева,  
Експерт прилагане на Стратегията 

 
 


