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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

        Ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

 

ПРОТОКОЛ № УС - 28/ 07.05.2020г. 
ОТ 

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“ 

 

 

 Днес, 07. 05. 2020 г. в 14. 00 часа, на основание чл. 32 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 28 от Устава на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружението в с. Кирково, ул. „Дружба“ №1. 

 

На заседанието присъстваха 4 от общо 5 членове на УС, както следва: 
1.ОБЩИНА КИРКОВО, БУЛСТАТ: 000235888, представлявана от Сали Бекир 
Рамадан;  
2.СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА – ЗЛАТОГРАД, ЕИК: 120548861, 

представлявано от Детелин Христов Инджов;  
3. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
КИРКОВО“, БУЛСТАТ: 108563845, представлявано от Рушен Нури Идриз; 
 4. ЕТ "ДЕТЕЛИНА - ХЮСЕИН КАРАКЪС", с ЕИК: 200183016, представлявано от 
Хюсеин Муса Каракъс; 

 Поканите и материалите за свиканото заседание са своевременно изпратени на електронната поща и получени от членовете на УС. Председателят на УС на Сдружението констатира, че има кворум за провеждане на заседанието и може да се проведе и вземе решения. Председателя предложи за гласуване на дневния ред, като други предложения не бяха постъпили и се премина към разглеждане на точките, както следва: 
1. Приемане на оценителен доклад по Втори прием на 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. Информация във връзка с писмо изх. №39-225/29.04.2020г. на УО на ОПРЧР, относно пренасочване на финансов ресурс от мерките за изпълнение на СВОМР с финансиране от ОПРЧР 2014-2020. 

3. Текуща справка по процедура BG06RDNP001-19.224 „МИГ - Кирково-Златоград“, 

Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. 

4. Други. 
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На основание чл.28, ал.2 от Устава на Сдружението, на заседанието на УС присъстваха екипа на МИГ Изпълнителния директор – Пламен Чингаров, с право на съвещателен глас, експертът по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева и Мелиха Осман – технически асистент. За протоколчик на събранието беше предложена да бъде Мелиха Осман, която изпълнява длъжността технически асистент в МИГ Кирково – Златоград. След гласуване, членовете на УС приеха следното  
 

РЕШЕНИЕ № УС - 28. 155 

 На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, УС избира протоколчик на заседанието Мелиха Осман, технически асистент 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 - Приемане на оценителен доклад по Втори прием на 

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”. 

 Г-н Рамадан уведоми членовете на УС, че на 30.05.2020г. е приключила оценката на подадените проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202 назначена със Заповед на председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград” №З-80/30.03.2020г. за разглеждане и оценка на подадените проектни предложения. Съгласно разпоредбите на Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР по чл. 44, ал. 4 от ПМС 161/2016г. в срок до 5 работни дни от приключване работата на КППП Управителния съвет на МИГ ОДОБРЯВА Оценителния доклад.  Г-н Рамадан даде думата на Юлия Бойчева – Председател на комисията, да представи резултатите от оценителния доклад. Г-жа Юлия Бойчева – изпълняваща длъжността Експерт по прилагане на СВОМР представи на членовете на УС информация относно:  
 1) Членовете на комисията и правилата, по които е протекла оценката; 
 2) Кандидатите и постъпилите проектни предложения по процедурата;  
 3) Извършената оценка на етап административно съответствие и допустимост и резултатите от нея; 
 4) Проведената комуникация с кандидатите на етап АСД;  
 5) Проведената техническа и финансова оценка (ТФО) и резултатите от нея; 
 6) Проведената комуникация с кандидатите на етап ТФО; 
 7) Извършените от комисията корекции в проектните предложения: част бюджет и дейности;  
 8) Класирането и одобрената БФП за всеки от проектите; 
 9) Изготвения оценителен доклад. 10) 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; 11) Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране; 12) Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;  На членовете на УС на МИГ бяха предоставени и протоколи от проведените заседания на оценителната комисия. 
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Членовете на Управителния съвет оцениха работата на комисията като успешна и в резултат на подробно представения доклад се взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 28.156 

 На основание чл. 44, ал. 3 - 6 на ПМС № 161/04.07.2016г. и чл. 25, ал. 2, т. 7 от Устава на Сдружението, УС на МИГ Кирково – Златоград: 
1. Одобрява Оценителния доклад на комисия, назначена със Заповед № З–80/ 30.03.2020г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“ за разглеждане и оценка на подадените проектни предложения по Втори прием на 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”, 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 до ръководителите на УО на ПРСР/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 2 от дневния ред: Информация във връзка с писмо изх. №39-225/ 29.04.2020г. на УО на ОПРЧР, относно пренасочване на финансов ресурс от мерките за изпълнение на СВОМР с финансиране от ОПРЧР 2014-2020г. 

 Г-н Рамадан, даде думата на Изпълнителният директор да запознае членовете на УС с писмо на УО на ОПРЧР.  Г-н Чингаров информира присъстващите за частичното отнемане на средства от Стратегиите на МИГ, от бюджета на ОПРЧР, по които не са стартирали процедури. Също така г-н Чингаров поясни, че в МИГ Кирково - Златоград всички средства по ОПРЧР са договорени и всички проекти са в процес на изпълнение и не би следвало да се редуцират средства от Стратегията. По ЧР - 1 са договорени 4 проекта, от които (2 Кирково+2 Златоград). По ЧР - 2 са договорени 2 проекта (1 Кирково+ 1 Златоград). 

 

По точка 3 от дневния ред: Текуща справка по процедура BG06RDNP001-19.224  „МИГ - Кирково-Златоград“, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства“. 

 Председателя на УС даде думата на Изпълнителния директор да представи информация за текущия прием на проектни предложения по Мярка 4.1. „Подкрепа за 
инвестиции в земеделски стопанства“. Г-н Чингаров информира членовете на УС, за текущата процедура с начало на първи прием 17.02.2020г., която е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности и като основната цел е повишаване конкурентоспособността на земеделието в общините Кирково и Златоград. 
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Първи краен срок за подаване на проектните предложения по Мярка 4.1.  е 18.05.2020 година, 17:00 часа. Също така г-н Чингаров запозна членовете на УС със Заповеди на МЗХГ с №РД09-359/27.04.2020г. и №РД09-365/27.04.2020г. относно изменения в условията за кандидатстване за започналите и недовършени производства на Наредба №22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии на ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите  местно развитие“ и на Наредба №1/22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., и допълване с нова  декларация за липса на основания за отстраняване. Във връзка с гореизложените обстоятелства УС прие следното,  

 

РЕШЕНИЕ № УС - 28.157 

 На основание чл. 25, ал. 2, т. 7 от Устава на Сдружението и Заповеди с №РД09-359/27.04.2020г. и №РД09-365/27.04.2020г. на МЗХГ, УС на МИГ приема промените в Условията за кандидатстване и условията за изпълнение на стратегия за ВОМР и допълване с нова Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение №6/. 

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

5 4 4 0 0 

 

 

По точка 4 от дневния ред: Други – Няма обсъждане и разглеждане на въпроси. 
 

 Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения, Председателят на УС закри заседанието. 
 

 

 Приложение:  
1. Присъствен списък; 
2. Оценителен доклад по Втори прием на 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”. 

 

 

 

 
 

Протоколчик 

               Мелиха Осман, Технически асистент: 

 

Председател 

САЛИ РАМАДАН, Председател на УС: 
 

 


