
  

 

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

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

 

 

ПРЕПИС - РЕШЕНИЯ    
ОТ  № УС-21.118  ДО  № УС-21.124/09.08.2019г. 

ОТПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“ 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №УС-21 ОТ  09.08.2019 г. 
 Дата: 09.08.2019 г. , Час: 17.00 часа, Място: залата на МИГ в гр. Златоград 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: Пламен Чингаров – Изпълнителен директор, Юлия Бойчева - експерт по прилагане на СВОМР, Виолета Йорданова - счетоводител и Мелиха Осман – технически асистент.  
 

ДНЕВЕН РЕД: 1. Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура 
BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“, Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”. 2. Разглеждане на коментари след обществено обсъждане в ИСУН  по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково - Златоград, Мярка 4.1„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР на територията на МИГ Кирково - Златоград, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. 

3. Разглеждане на коментари след обществено обсъждане в ИСУН  по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково - Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”, от СВОМР на територията на МИГ Кирково - Златоград, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. 
4. Актуализация на Стратегия за ВОМР във връзка с писма от УО на ПРСР и направени предложения  
5. Свикване на Общо събрание на МИГ. 



ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 

 

По процедурни въпроси : Избор на председател и протоколчик на събранието. 
 

РЕШЕНИЕ № УС–21.118 

 На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, УС избира протоколчик на заседанието да бъде  Мелиха Осман - технически асистент в МИГ Кирково Златоград. 
 Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 4 4 0 0 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № УС -21.119 

 На основание чл.6, ал.3 от ВП1 –Вътрешният правилник и  чл.25, ал.2 ,т.7 от Устава на сдружението,  УС избира за председателстващ по точка 1 /първа/ да бъде Фьодор Думбов, член на УС на МИГ, представител на стопанския сектор, както и да подписва всички необходими документи свързани с организацията и провеждането на оценителния процес на постъпилите проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202. 

 

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

5 3 3 0 0 

 

По точка 1 от дневния ред: Определяне на комисия за подбор на проектни 
предложения по процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ 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-21.120 

 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  

№BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ 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”. финансирана от ЕЗФРСР, от Мярка 
19 ВОМР на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.,  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. Мелиха Адем Осман – член на екипа на МИГ- Секретар на КППП /без право на глас/, адрес- с.Островец, общ.Кирково, Висше образование – Бакалавър, Квалификация „Стопанско управление“, тел.0889411263 ; 



  Членове на КППП с право на глас: 
3. Красимир Захариев Младенов – външен експерт-оценител, член на КВО /с право на глас/, вписан под №26, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС№162/05.07.2016г  адрес гр.Златоград, ул.Беловидово №33, бл.195,вх.Б, ет.1, ап.1, Висше образование-Магистър, Квалификация – Икономика и организация на труда, социален мениджмънт и социално предприемачество, тел.  0894744310;  
4. Зорица Димитрова Ставрева -– външен експерт-оценител /с право на глас/адрес: гр.Смолян, ул.Христо Смирненски №8, ет.3, Висше образование – Магистър – Туризъм, тел.0878549456; 
5. 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; 

 

 РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:  
1. Петя Харалампиева Георгиева– външен експерт-оценител /с право на глас/адрес: с.Бяга, ул. Първа №46, обл.Пазарджик, Висше образование – Магистър, Квалификация - Електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, тел. 

0894323687; 

2. 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 адрес: гр.Асеновград, ул. „Костадин Балтов“ №9, Висше образование – Магистър, Квалификация – технически науки, профил биотехнологии, хранителни технологии, общо инженерство, тел.0893628002; 
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;  По процедурата са излъчени наблюдатели от   УО на ПРСР. 
II. Потвърждава, че посочените по т.I  членове на комисията притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите по оценка на процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ поМярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” финансирана от ЕЗФРСР, отМярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.,   
III. Дава на състава на комисията следните права за работа в информационната система ИСУН: 
- Председател и Секретар –Администратор 

- Експерти – оценители -  права на  „Оценяване“ 

IV. Възлага на председателстващият, съгласно Решение УС-21.119 на УС на МИГ Кирково –Златоград 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 проектните предложения по процедурата, описани във ВП.2 Правила за  подбор на проекти по ПРСР. 
 Общ брой членове Брой гласували Гласували„ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 3 3 0 0 



По точка 2 от дневния ред: Разглеждане на коментари след общественно обсъждане 

по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково - Златоград, Мярка 4.1 
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР на територията на МИГ 
Кирково - Златоград, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. 
 

РЕШЕНИЕ № УС-21.121 

 На основание чл.25, ал.2, т.7, от Устава на Сдружението УС на МИГ Кирково – Златоград, приема Справката за отразяване на коментарите от проведено публично обсъждане в ИСУН в периода  15.07-31.07.2019 г.  по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково - Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР на територията на МИГ Кирково - Златоград, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. 
 

(Забележка – Няма постъпили предложения и коментари) 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoArchivedPublicDiscussion/f54bcb66-0597-4513-9c45-a7ab3b4efdcd  

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

5 4 4 0 0 

 

По точка 3 от дневния ред: Разглеждане на коментари след общественно обсъждане по 
процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково - Златоград, Мярка 4.2 
„Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на 
селскостопански продукти”, от СВОМР на територията на МИГ Кирково - Златоград, 
финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. 

РЕШЕНИЕ № УС-21.122 На основание чл.25, ал.2, т.7, от Устава на Сдружението УС на МИГ Кирково – Златоград, приема Справката за отразяване на коментарите от проведено публично обсъждане в ИСУН в периода  15.07-31.07.2019  по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково - Златоград, Мярка 
4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”, от СВОМР на територията на МИГ Кирково - Златоград, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. 

(Забележка – Няма постъпили предложения и коментари) 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoArchivedPublicDiscussion/01ab5bbc-

4df0-4540-999a-760ea0f2600e 

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

5 4 4 0 0 

 

По т.4 от дневния ред: Актуализация на Стратегията за ВОМР,  
 

РЕШЕНИЕ № УС-21.123 

 

1. Управителният съвет на МИГ „Кирково-Златоград”, на основание чл. 25 ал. 2 т. 2 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”, както следва: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoArchivedPublicDiscussion/f54bcb66-0597-4513-9c45-a7ab3b4efdcd
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoArchivedPublicDiscussion/01ab5bbc-4df0-4540-999a-760ea0f2600e
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoArchivedPublicDiscussion/01ab5bbc-4df0-4540-999a-760ea0f2600e


§ 1. В Описанието на Мярка 4,1, За раздел „Финансови параметри” (стр. 58), раздел „Интензитет на финансовата помощ” (стр. 58)  и  раздел „Критерий за оценка на проекти”-Критерий 1 (стр. 59-60) вместо  „над 8000 евро”,  става „не по-малко от 8000 евро” и вместо „до 7999 евро” става  „до 8000 евро”. В критерий 3, вместо „над” става „не по-малко от 7 работни места”, т.е съответните текстове придобиват вида:  
 

а) Финансови параметри  За кандидати с размер на стопанствата  над   не по-малко от  8000 евро СПО:  
 Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 20 000 евро.  
 Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 100 000 евро. 
 За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7999   8000 евро СПО: Минимален размер…..  

б) Интензитет на финансовата помощ”  1. За кандидати с размер на стопанствата над не по-малко от 8000 евро СПО: Финансовата помощ е в размер на 50 % ….  2. За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7999   8000 евро СПО: Финансовата помощ е в размер до 60%.....  
  

в) Критерии за оценка на проекти   
 

1 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до  
7999 8000 евро СПО 

15 

   

3 Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства: От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т. От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.  Над  Не по-малко от 7 работни места – 7 т. 
7 

 

 

§ 2. В Описанието на Мярка 4,2, За раздел „Финансови параметри” (стр.64), раздел „Интензитет на финансовата помощ” (стр. 64-65)  вместо  „За кандидати с размер на стопанствата над  8000 евро СПО» става «За кандидати с размер на стопанствата не по-малко от 8000 евро СПО, еднолични търговци и юридически лица, които не са земеделски стопани» и вместо «За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7999 евро СПО» става «За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до  8000 евро СПО» . В   раздел „Критерий за оценка на проекти” Критерий 2 стр. 65 вместо  „до 7999 евро” става  „до 8000 евро”, а в критерий за работни места, вместо „над 7 работни места – 7т.” става „не по-малко от 7 работни места- 8т.”. Номерата на критериите след първите два се променя -  вместо от „2 до 8”  става   от „3 до 9”. т.е съответните текстове придобиват вида:  
  

а) Финансови параметри  За кандидати с размер на стопанствата  над   не по-малко от  8000 евро СПО, еднолични търговци и юридически лица, които не са земеделски производители: 



 Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 20 000 евро.  
 Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 100 000 евро. За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7999   8000 евро СПО: Минимален размер…..  

б) Интензитет на финансовата помощ”  1. За кандидати с размер на стопанствата  над   не по-малко от 8000 евро СПО, еднолични търговци и юридически лица, които не са земеделски производители:  Финансовата помощ е в размер на 50 % ….  2.  За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7999   8000 евро СПО: Финансовата помощ е в размер до 60  %.....  

 

в) Критерии за оценка на проекти 

 

1   

2 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 
999 8000 евро СПО 

9 

2    3 Подпомагане на проекти, осигуряващи 
допълнителна заетост в земеделските стопанства: 
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.  
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.  
Над  Не по-малко от 7 работни места – 7 8   

8 

3    4   

4    5   

5    6   

6    7   

7    8   

8    9   

 

§ 3    В т.9,1 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР  (стр. 
113) и т. 9,2   Индикатори за резултат по мерки  (стр.115)  

Мерната единица на индикатор за резултат „Брой новосъздадени 
микропредприятия извън сектор земеделие», вместо «лв» , да  стане «бр», т.е. текстът 
да придобие вида:  

 

Вид Индикатор Мерна 
единица 

Цел до 2023 Източник на 
информация 

     

Резултат Брой новосъздадени 
микропредприятия 
извън сектор 
земеделие 

лв.       бр.  8 Годишни 
доклади МИГ 
База данни на 
МИГ 

 

 



2. Управителният съвет възлага на Изпълнителния директор да обяви обществено обсъждане на проекта за промени на Стратегията за ВОМР, съгласно  съдържанието на т.1 от настоящото решение.   
3. Управителният съвет предлага на Общото събрание  (Върховния колективен орган на Сдружението)  да  потвърди решението по т.1, с отчет на постъпилите предложения от общественото обсъждане по т.2. 
4. Управителният съвет 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 взетото  решение  от Общото събрание. 
5. Управителният съвет, актуализира Условията за кандидатстване  по процедури по мярка 4,1 и  мярка 4,2, съгласно одобрените  промени в Стратегията, вкл. актуален период за прием, който следва да е не по-кратък от 3 месеца.  Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 4 4 0 0 

 

По т.5  от дневния ред: Свикване на Общо събрание на МИГ и определяне на дневен ред 
за провеждането му. 

РЕШЕНИЕ № УС-21.124 

 

I. УС на МИГ, на основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква  Общо събрание на МИГ Кирково-Златоград на 27.08.2019 г. от 14.00 часа в гр. Златоград заседателна зала на Общински съвет, при следния дневен ред: , 

 

1. Актуализация на Стратегията за ВОМР .  
2. Текуща информация за дейността на Сдружението по изпълнение на Дейностите по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“  

3. Други.  

 При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. 
 

II. Възлага на Изпълнителния директор да обяви поканата, съгласно предвидения в Устава ред. 
 Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 4 4 0 0 

 

 

Протоколчик 

               Мелиха Осман, Технически асистент 

 

 Председател САЛИ РАМАДАН, Председател на УС: 


