
 

 

  

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

 
 

ПРЕПИС-РЕШЕНИЯ   ОТ  № УС-15.94  ДО  № УС-15.96/25.04.2019г. 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“ 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №УС-15 ОТ 25.04.2019г. 

 

Дата: 25.04.2019 г. , Място: офиса на МИГ, гр.Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ 
№1,  
Общ брой членове на УС: 5 
Присъствали членове на УС : 3,  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  

 
Други присъствали на заседанието: Пламен Чингаров – Изпълнителен  

директор, Юлия Бойчева - експерт по прилагане на СВОМР, Виолета Йорданова -

Счетоводител и Мелиха Осман – Технически асистент.  

Дневeн ред:  

1. Приемане на оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.195 „МИГ – Кирково – 

Златоград“ по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

на територията на МИГ Кирково – Златоград“; 

2. Одобряване на Насоки (Условия за кандидатстване и документи към тях, 

Условия за изпълнение и документи към тях) по мярка ЧР-2 ОПРЧР,  

процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № 

BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до 

устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на 

територията на МИГ Кирково - Златоград", след съгласуване с УО на ОПРЧР; 

3. Други; 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 

 

По точка 1 от дневния ред: Приемане на оценителен доклад на Комисия за 

подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.195 „МИГ – Кирково – 

Златоград“ по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на 

територията на МИГ Кирково – Златоград“; 

 

РЕШЕНИЕ УС-15.95 

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-

33/12.03.2019 г.  на председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград” за 

разглеждане и оценка на подадените проектни предложения по процедура 

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

подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково – Златоград“, в 

т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната финансова помощ за всеки проект, 

както следва: 

1.1) Списък на предложените за финансиране проектни предложения, 

подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова 

помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях; 

1.2) Списък с резервните проектни предложения, които успешно са 

преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на 

тяхното класиране; 

1.3) Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основанието за отхвърлянето им;  

2.Възлага на Изпълнителният директор да изпрати Оценителният доклад 
чрез ИСУН до ръководителите на УО на ОПРСР/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 3 3 0 0 

 

По точка 2 от дневния ред: Одобряване на Насоки (Условия за кандидатстване и 

документи към тях, Условия за изпълнение и документи към тях) по мярка ЧР-2 

ОПРЧР,  процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № 

BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до устойчиви 

услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на 

МИГ Кирково - Златоград", след съгласуване с УО на ОПРЧР; 

 

РЕШЕНИЕ № УС-15.96 

 

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 №РД50-41/27.04.2018г., и писмо на 

УО на ОПРЧР за съгласуване на процедурата, Управителният съвет на МИГ Кирково – 

Златоград, приема и одобрява: 

 



1.Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково - Златоград - По-добър 

достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран 

подход на територията на МИГ Кирково - Златоград", съдържащи: 

 Обява за прием на проектни предложения; 

 Условия за кандидатстване; 

 Приложения за попълване и информация към условията за 

кандидатстване; 

 Условия за изпълнения-административен договор и Приложения към 

условията за изпълнение; 

 

2. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди пълният пакет 

от документи по т.1 по процедура № BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково - 

Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални 

услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград", 

след съгласуване с УО на ОПРЧР; 

3. Възлага на Изпълнителния директор да организира въвеждането на  

процедурата в ИСУН 2020, за което да информира с писмо УО на ОПРЧР 2014 - 

2020 г. за активирането й. 

4. Възлага на Изпълнителния директор да организира публикуване на 

документацията по предходната точка на Интернет страницата на МИГ 

Кирково – Златоград, след активирането й в ИСУН 2020,  в местна или 

регионална медия, както й в информационния портал www.eufunds.bg. 

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

5 3 3 0 0 

 

 

 

Председател на Управителния съвет:  

                                                                           Сали Рамадан  

 

Протоколчик:   

                    Мелиха Осман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/

