
 

 

  

 
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.bgя

 
 

 

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
                                                 

 

 

От заседаниe на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – 

Златоград”, проведено на основание Решение № УС-39.203/14.04.2021г., чл.16 от Устава 

на сдружението и чл.26 от ЗЮЛНЦ на 28.04.2021г. от 14.00 часа в с. Кирково, заседателна 

зала на Общински съвет. 

 

 

 

1. Представяне на информация за възможност за допълнително финансиране за  
проекти по ЕЗФРСР от Стратегията на МИГ и подготовка на Стратегия за 
следващия програмен период.  

2. Актуализация № 6 на Стратегия за ВОМР, във връзка с разпределяне на 
допълнителните средства по мерки от ЕЗФРСР, Справка за отразени предложения 
и коментари след обществено обсъждане на проекта за промени № 6 на 
Стратегията за ВОМР. 

3. Други. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
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.bgя

 
                                               

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
 

П Р О Т О К О Л  № ОС - 7 
 

от проведено заседание на Общо събрание на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 28.04.2021г. 

 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Представяне на информация за възможност за допълнително финансиране за  

проекти по ЕЗФРСР от Стратегията на МИГ и подготовка на Стратегия за следващия 

програмен период. 

  
РЕШЕНИЕ № ОС – 7. 37 

 

На основание чл. 15, ал.1, т. 6  от Устава на Сдружението, Общото събрание на МИГ 
Кирково – Златоград : 

➢ Приема информацията и дава съгласие да бъдат предприети необходимите 
действия за увеличението на бюджета на СВОМР на МИГ Кирково-Златоград със следните 
суми: 

- 799 000 лв по  подмярка 19,2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“; 
- 114 000 лв по подмярка 19.4„Текущи дейности и популяризиране на СВОМР“. 

 

 

 

Настоящето решение е прието на заседание на Общо събрание на СНЦ „МИГ Кирково – 
Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 36 /тридесет и шест/членове, брой 
участвали в гласуването 19 /деветнадесет/, гласували:  
ЗА – 19 /деветнадесет/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 

 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан



 

 

 

  

 
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.bgя

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
П Р О Т О К О Л  № ОС - 7 

 
от проведено заседание на Общо събрание на 

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 28.04.2021г. 
 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Актуализация № 6 на Стратегия за ВОМР, във връзка с разпределяне на 

допълнителните средства по мерки от ЕЗФРСР, Справка за отразени предложения и 

коментари след обществено обсъждане на проекта за промени № 6 на Стратегията за 

ВОМР.  

РЕШЕНИЕ № ОС - 7. 38 

На основание чл. 15, ал. 1, т. 6 от Устава на Сдружението, чл. 13,  чл. 14 ал. 1  и чл. 18 

ал. 1  т.1,3,4   от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-41/27.04.2018г., Общото 

събрание,                                  Реши: 

I. Приема разпределението на финансовия ресурс на допълнителните 
средства по подмярка  19,2, и начина на използването му (нови приеми/резервни 
предложения) да бъде както следва: 

№ Наименование 
БФП, лв-
допълн 

 

4,1 Инвестиции в земеделски стопанства 146 700 Нова процедура 
4,2 Преработка на селскостопански продукти 97 790 Нова процедура 
6,4 Инвестиции в неземеделски дейности 97 790 Резервни предлож. 
7,2 Инвестиции в публична инфраструктура 397 820 Нова процедура 

7,5,1 Популяризиране  на природното и КИН 58 900 Нова процедура 
ОБЩО  ЕЗФРСР 799 000  

 

II. Дава съгласие за увеличаване на Индикативния размер на средствата за 
управление на стратегията ( подмярка 19.4) със 114 000 лв. 

III. Общото събрание Актуализира Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – 

Златоград във връзка с разпределяне на допълнителните средства по мерки от ЕЗФРСР,  

съгласно текста от § 1 до § 8, както следва: 

 § 1  -  стр. 100   

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/ фондове и по 

мерки:  

Добавя  се следния текст  като последен абзац, преди подзаглавие „Времево 

разпределение на договорирането на публичната финансова помощ“ 



За преходния период на ПРСР са предвидени  допълнителни средства по мерки от  EЗФРСР 

от Стратегията за ВОМР в размер на  799 000 лв, разпределени както следва: 

4,1 Инвестиции в земеделски стопанства 146 700 

4,2 Преработка на селскостопански продукти 
97 790 

6,4 Инвестиции в неземеделски дейности 
97 790 

7,2 Инвестиции в публична инфраструктура 
397 820 

7,5,1 Популяризиране  на природното и КИН 
58 900 

ОБЩО  799 000 лв 

 

§ 2  -  стр. 101   

Бюджет на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград. Стойностите на 

мерките включват публичния принос от включените програми/ фондове в стратегията. – 

актуализират се стойностите в лева и относителния дял в %,  в таблицата за  

бюджета на Стратегията за ВОМР към подраздел 6,1 се актуализира както 

следва: 

 
1 Публичен принос от включените програми/ фондове в СВОМР 

Код на 
мярката 

Име на мярката 

Общо за периода на 
стратегията1 

лева % 

  
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

2 738 120,00 
3 732  700,00 

42,94 % 
48,48  % 

4.1. 
Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства 

422 010,00 
568 710,00 

6,62 % 
7,93 % 

4.2. 
Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на 
селскостопански продукти 

387 070,00 
484 860,00 

6,07 % 
7,44 % 

6.4. 
Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности 

1 146 720,00 
1 244 510,00 

17,99 % 
18,71 % 

7.2. 
Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура 

782 320,00 
 1 180 140,00     

12,27 % 
14,41 % 

  
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 
(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите 
на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

195 580,00 
254 255,00 

3,07 % 
3,54 % 

7.5.1 

Инвестиции за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхраняване на нематериалното 
културно и природно наследство на територията 
на МИГ Кирково – Златоград 

195 580,00 
254 480,00 

3,07 % 
3,54 % 

 
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ  
(акт. Анекс 3/14.01.2020) 

1 486 408,00 
23,31% 

20,72 % 

ОПРЧР  
Ос 1  
ИП 1,3 и 
6 

Мярка „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“ 

1 099 453,36 
 

17,24% 
15,32% 



 

 

§ 3  -  стр. 101 

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по 

програми и по мерки: Променят се стойностите и относителния дял по фондове, 

цели и приоритети, във връзка с §1 и §2. Разделът придобива  вида /с червен цвят са 

променените текстове/: 

 

Планираният размер на публичния принос от ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР в бюджета на 
Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград е в размер на   7 174 908  лв. и 
съответства на левовата равностойност на 3 260 000 евро. Стратегията предвижда мерки 
и дейности от три различни фонда, като публичният принос към стратегията на всеки от 
тях е: 

▪ ЕЗФРСР – 52,0 % от които: 
▪ ПРСР 2014-2020 (ЕСФРСР) – 93,2 % 
▪ Мярка, извън ПРСР (ЕЗФРСР) – 6,8 %  

▪ ОПИК 2014 - 2020 (ЕФРР) – 27,3 % 
▪ ОПРЧР 2014 - 2020 (ЕСФ) – 20,7 % 

 
В стратегията са включени общо 4 мерки от ПРСР 2014 – 2020 г. за изпълнение на проекти 
по стратегията, с обща стойност на публичния принос в размер на   3 478 220,00 лева от 
общия предвиден публичен принос за реализация на проекти по стратегията за ВОМР на 
МИГ Кирково – Златоград. 
Предвидената мярка, попадаща извън обхвата на ПРСР 2014 – 2020 г., но съответстваща 
на целите на Регламент 1305/2013, за която също се предвижда финансиране от ЕЗФРСР 
е на стойност 254 480,00 лв. от общия предвиден публичен принос за реализация на 
проекти по стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград. Предвиденият публичен 
принос от ЕФРР е чрез ОПИК 2014 – 2020 г. и е в размер на 1 955 800 лева или левовата 
равностойност на 1 000 000 евро. Мерките от ОПРЧР 2014 – 2020 г., която се финансира от 
ЕСФ са на обща стойност 1 486 408 лева или левовата равностойност на 760 000 евро. 
Хоризонталната цел към стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград „Ефективното 
изпълнение на стратегията за ВОМР и дейности за популяризирането и“ ще се финансира 
от общите разходи по под-мярка 19.2 и под-мярка 19.4 на ПРСР 2014 - 2020 г.  
На следващите графики е представено разпределението на предвидения публичен ресурс 
по всяка от мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград: 
 
 

ОПРЧР  
Ос 2,  
ИП 3 

Мярка „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. 
здравни и социални услуги чрез интегриран 
подход на територията на МИГ Кирково - 
Златоград” 

386 954,64 
 

6,07% 
5,39 % 

 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 800,00 
30,67% 

27,26 % 

ОПИК: 
Приорит
етна ос 
2, ИП2 

Мярка: Подобряване на производствения 
капацитет в МСП на територията на МИГ-Кирково-
Златоград 

1 955 800,00 
30,67% 
27,26% 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 
 6 375 908,00 
7 174 908,00 

100 % 



 
 

 

 
 

Най-значително влияние върху територията на МИГ Кирково – Златоград ще 

окажат мерките насочени към повишаване конкурентоспособността на икономиката, 

публичният ресурс, който е предвиден за тях има най-голям дял в общата стойност на 

публичните средства, предвидени по стратегията. Малките и средни предприятия ще 

бъдат подпомогнати в процеса на подобряване на техния производствен капацитет, 

което се предвижда по мярката по ОПИК, Приоритетна ос 2, ИП 2, чийто публичен ресурс  

представлява  27.26 % от цялата стратегия. В същото време всички работодатели на 

територията на МИГ Кирково – Златоград ще имат възможност получат финансиране за 

подобряване квалификацията на служителите си по мярката по ОПРЧР Приоритетна ос 1, 

ИП 1 и 3, за която е предвиден публичен ресурс в размер на  15.32 % от стойността на 

стратегията за ВОМР ( 73.97 % от средствата от ЕСФ). Мерките насочени към 

икономиката, включват също мярка 6.4 от ПРСР, която ще финансира създаването и 

развитието на микропредприятия извън земеделския сектор и за която е предвиден 

ресурс в размер на  17.35 % от общия ресурс на СВОМР на МИГ Кирково – Златоград ( 34.7 

% от средствата от ЕЗФРСР). Инвестициите, насочени към микро, малки и средни 

предприятия ще създадат устойчива заетост и ще допринесат за повишаване качеството 

на живот на населението, което ги поставя на първо място по важност за развитието на 

територията на МИГ Кирково – Златоград и в тази връзка за тях е предвиден най-

значителен ресурс. На следващо място в СВОМР на МИГ Кирково – Златоград са мерките 

за повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и добавяне на 

- лв. 200 000 лв. 400 000 лв. 600 000 лв. 800 000 лв. 1000 000 лв. 1200 000 лв. 1400 000 лв. 1600 000 лв. 1800 000 лв. 2000 000 лв. 

4,1

4,2

6,4

7,2

7,5,1

ЧР1

ЧР2

ОПИК

568 710 лв. 

484 860 лв. 

1244 510 лв. 

1180 140 лв. 

254 480 лв. 

1099 453 лв. 

386 955 лв. 

1955 800 лв. 

БФП 

4,1
8% 4,2

7%

6,4
17%

7,2
17%7,5,1

4%

ЧР1
15%

ЧР2
5%

ОПИК
27%

БФП 

4,1

4,2

6,4

7,2

7,5,1

ЧР1

ЧР2

ОПИК



стойност към земеделските продукти – общо  14.69% от стойността на стратегията (29,55 

% от ЕЗФРСР). Като цяло, земеделските стопанства създават по-малко работни места, 

които има изразен сезонен характер, в същото време добавянето на стойност към 

земеделските продукти, чрез създаване на предприятия за преработка на земеделски 

продукти балансира сезонността на работните места в земеделския сектор. Мерките, 

насочени към създаване на качествена жизнена среда и повишаване на качеството на 

живот на местната общност чрез инвестиции в публична инфраструктура, подобряване 

на достъпа до социални услуги, развитие на туризма и съхраняване на културното 

наследство представляват общо  25.39 % от стойността на СВОМР на МИК Кирково – 

Златоград. За публична инфраструктура (Мярка 7.2 на ПРСР) са предвидени  16.45 % от 

общите публични средства или 29.0 %от средствата по ЕЗФРСР. Мярката, насочена към 

инвестиции за отдих, туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното 

културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково – Златоград 

представлява  3.55 % от стойността на Стратегията за ВОМР или  6.8 % от средствата по 

ЕЗФРСР. 

 

§4 – стр. 103  

Диаграмата  в раздел 7 - План за действие, се променя съгласно промените в §2 

 
§ 5  -  Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно – Параграф 

„Финансови параметри“ по мерки 4,1 и 4,2 – допълва се текст, касаещ размера на 

БФП за проекти от нови приеми през преходния период. 

  Мярка 4.1 - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 
- Финансови параметри,     стр. 58 

Текст към настоящия момент Текст  „става“ след промяната 
За кандидати с размер на стопанствата 
8000 и над  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  7999,99 вкл. евро СПО: 

…… 

За кандидати с размер на стопанствата 
8000 и над  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 проекти от преходния период, 

максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ - левовата 

равностойност на 25 000 евро. 

За кандидати с размер на стопанствата 
от 2 000 до  7999,99 вкл. евро СПО: 
… 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

1,1 1,2 2,1 2,2

1 053 570

4 299 763

1 567 095

254 480

Сума по приоритети , лв

Сума по приоритети , лв



 Мярка  4,2  „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара 
и/или развитието на селскостопански продукти”  

- Финансови параметри ,    стр. 64 
Текст към настоящия момент Текст  „става“ след промяната 
1. За кандидати с размер на 
стопанствата 8000 и над 8000 евро СПО, 
еднолични търговци и юридически лица, 
които не са земеделски стопани 
Минимален размер на допустимите 
разходи -  левовата равностойност на 20 
000 евро. 
Максимален размер на допустимите 
разходи -  левовата равностойност на 100 
000 евро. 
 
2. За кандидати с размер на стопанствата 
от 2 000 до  7999,99 вкл евро СПО: 

▪ …. 

1. За кандидати с размер на 
стопанствата 8000 и над 8000 евро СПО, 
еднолични търговци и юридически лица, 
които не са земеделски стопани 
Минимален размер на допустимите 
разходи -  левовата равностойност на 20 
000 евро. 
Максимален размер на допустимите 
разходи -  левовата равностойност на 100 
000 евро. 
За проекти от преходния период, 
максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ - левовата 
равностойност на 25 000 евро  
2. За кандидати с размер на стопанствата 
от 2 000 до  7999,99 вкл евро СПО: 
… 

 

§ 6  –  стр. 110 

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията 

за ВОМР  

– актуализира се текста, съдържащ  индикативния размер на средствата за 

управление на стратегията: 

 

Индикативният размер на разходите за управление на стратегията е 977 899,75   1 091 

900 лв., от които: 

Административни разходи (80%) –  782 320  873 520 лв.    

Популяризация, обучения и т.н. (20%) - 195 580 218 380 лв.   

В тази връзка, осигуреният финансов ресурс за управление на стратегията от 4,5  4,03% 

представлява 44 005 лв. 

 

§ 7  -  стр. 112  

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени работни места:  

- актуализират се приложимите индикатори 

Индикатор Било Става 

Стойност на одобрените проектни предложения 

по СВОМР (обща стойност на проектите, вкл. 

съфинансиране от бенефициентите) по СВОМР 

лв. 7 287 310 

 

8 318 944 

Стойност на публичния принос към проектите в 

рамките на СВОМР 

лв. 6 375 908 7 147 908 

Стойност на публичния принос на ЕЗФРСР към 

проектите в рамките на СВОМР 

лв. 2 933 700 

 

3 732  700 

Общ обем на инвестициите, насочени към 

създаване на качествена жизнена среда и 

подобряване и разширяване на основните 

услуги за населението 

лв. 782 320 1 180 140 



Общ обем на инвестициите, насочени към 

повишаване на конкурентоспособността на 

земеделския сектор и добавяне на стойност към 

земеделските продукти 

лв.   1 500 000 1 620 000 

Общ обем на инвестициите, насочени към 

разнообразяване на местната икономика и 

развитие на микропредприятия извън сектор 

земеделие 

лв. 1 200 000 1 659 000 

Общ обем на инвестициите, насочени към 

развитие на туристическа инфраструктура и 

съхраняване на нематериалното културно и 

природно наследство 

лв. 195 580 254 480 

И свързани индикатори за стойността по 

мерки 

   

Мярка 4,1 - Размер на публичната помощ от 

ЕЗФРСР 

лв. 422 010 568 710 

Мярка 4,2 - Размер на публичната помощ от 

ЕЗФРСР 

лв.  387 070 484 860 

Мярка 6,4 - Размер на публичната помощ от 

ЕЗФРСР 

лв. 1 146 720 1 244 510 

Мярка 7,2 Размер на публичната помощ от 

ЕЗФРСР 

лв.  782 320  1 180 140 

Мярка 7,5,1 Размер на публичната помощ от 

ЕЗФРСР 

лв. 195 580 254 480 

 

§ 8  -  стр. 45-46 относно периоди на изпълнение 

Период на действие на Стратегията за ВОМР на МИГ „Кирково – Златоград“:  

Стратегията за ВОМР се разработва за период до 31 декември 2020 г., т.е. срокът за 

сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти 

по мерките, включени в Стратегията, е 31 декември 2020 г, а за мерки, финансирани от 

ЕЗФРСР до 31.12.2022г. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към 

СВОМР е до 30 юни 2023 г. а за мерки, финансирани от ЕЗФРСР до 30 юни 2025 г.  

Крайният срок за извършване на текущи разходи и популяризиране на Стратегията за 

ВОМР от страна на екипа на МИГ е  30 септември  2023 г.  (по под-мярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на 

ПРСР). 

 

 IV. Общото Събрание възлага на Изпълнителния директор да подготви и 

представи Заявление от МИГ Кирково – Златоград до УО на ПРСР 2014 – 2020 за промяна 

на Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР, съгласно взетото решение на ОС 

(ВКО).  

 

Настоящето решение е прието на заседание на Общо събрание на СНЦ „МИГ Кирково – 
Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 36 /тридесет и шест/членове, брой 
участвали в гласуването 19 /деветнадесет/, гласували:  
ЗА – 19 /деветнадесет/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан



 

 

  

 
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.bgя

 
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

П Р О Т О К О Л  № ОС - 7 
 

от проведено заседание на Общо събрание на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 28.04.2021г. 

 
 
 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Текущо изпълнение на проекти по процедури - Мярка 6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково – Златоград“ и Мярка 4.1  

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 

  

 

 

РЕШЕНИЕ № ОС - 7. 39 

 

На основание чл. 15, ал.1 т.6 от Устава на Сдружението, Общото събрание, приема 
предоставената информация във връзка с текущото състояние  на оценителни процедури 
по  Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ 
Кирково – Златоград“ и Мярка 4.1  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“-
втори прием, съгласно Уведомителни писма  от ДФЗ и предприети действия от УС.  

 

 

Настоящето решение е прието на заседание на Общо събрание на СНЦ „МИГ Кирково – 
Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 36 /тридесет и шест/членове, брой 
участвали в гласуването 19 /деветнадесет/, гласували:  
ЗА – 19 /деветнадесет/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 

 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан



 

 

 

  

 
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.bgя

 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

П Р О Т О К О Л  № ОС - 7 
 

от проведено заседание на Общо събрание на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 28.04.2021г. 

 
 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Определяне на приоритетни критерии при равен брой точки на етап 

ТФО по оценителни процедури на МИГ Кирково-Златоград по  мярка 6,4, „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково – Златоград“ 

  
РЕШЕНИЕ № ОС - 7. 40 

На основание чл. 15, ал.1 т.6 и т.11 от Устава на Сдружението и Решение № УС-40-

210/28.04.2021г., Общото събрание, приема приоритетни критерии по мярка 6,4, 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково – 

Златоград“, които следва да се прилагат при оценка  на проекти в случай на получен равен 
брой точки на етап ТФО,  за които не достига финансиране, както следва:  

1. Първи приоритетен критерий: Критерий 4.  Проекти, подадени от 
кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват; 

2. Втори приоритетен критерий: Критерий 2. - Проектът създава нови 
работни места; 

3. Трети приоритетен критерий:  Критерий 3. - Проекти на кандидати до 40  
години; 

4. Ако и след трети приоритетен критерий, точките са равни, се дава 
преимущество на проект, постъпил по-рано. 

 

 

Настоящето решение е прието на заседание на Общо събрание на СНЦ „МИГ Кирково – 
Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 36 /тридесет и шест/членове, брой 
участвали в гласуването 19 /деветнадесет/, гласували:  
ЗА – 19 /деветнадесет/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
 


