
 

 

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

 

      
   ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ                                  

 

    

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 

От заседаниe № 40 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна 

група Кирково – Златоград”, проведено на основание чл.26, ал.1 от Устава на 

сдружението на 28. 04. 2021г. от 13.00 часа,  с. Кирково, ул. Дружба № 1, заседателна 

зала на Общински съвет.  

 

1. Разглеждане на постъпили предложения и коментари за периода 16.04.2021г. – 

26.04.2021г. от обществено обсъждане на проект за промени № 6 на Споразумение за 

изпълнение на Стратегията за ВОМР. 

2. Предприемане на действия във връзка с преразглеждане на елементи от 

оценителна процедура  BG06RDNP001-19.195-S1 МИГ Кирково - Златоград - Мярка 6.4 

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

Златоград“ , съгласно Уведомително писмо  на  ДФЗ изх. № 01-6300/527 от 23.04.2021г.  

3. Предприемане на действия във връзка с преразглеждане на елементи от 

оценителна процедура BG06RDNP001-19.224-S2 МИГ Кирково - Златоград - Мярка 4.1- 

втори прием,  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – съгласно 

Уведомително писмо  на  ДФЗ изх. № 01-6300/528 от 23.04.2021г.  

4. Други.



 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
 

П Р О Т О К О Л  № УС - 40 
 

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

 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили предложения и коментари за периода 
16.04.2021г. – 26.04.2021г. от обществено обсъждане на проект за промени № 6 на 
Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР. 

 
 

РЕШЕНИЕ № УС - 40.205 

 

На основание чл.25, ал.2, т.2, от Устава на Сдружението, УС на МИГ Кирково – 

Златоград, приема Справката за отразяване на предложения и коментарите от 

проведено публично обсъждане в периода 16.04.2021г. – 26.04.2021г. на проект за 

промени № 6 на Стратегията за ВОМР, неразделна част от настоящето решение. 

 

(Забележка – има постъпили 5 бр. предложения и коментари) 

https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/2018-07-03-16-14-23/6-2021  

 
 
 
 

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3 /трима/, гласували: 
ЗА – 3/три/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 

 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 

https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/2018-07-03-16-14-23/6-2021


 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

П Р О Т О К О Л  № УС - 40 
 

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

 
ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
ОТНОСНО: Предприемане на действия във връзка с преразглеждане на 

елементи от оценителна процедура  BG06RDNP001-19.195-S1 МИГ Кирково - Златоград 

- Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ 

Кирково – Златоград“, съгласно Уведомително писмо на ДФЗ изх. № 01-6300/527 от 

23.04.2021г. 

 
РЕШЕНИЕ № УС - 40.206 

   

 Управителният съвет на МИГ, на основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на 
Сдружението, чл.60, ал.3 от Наредба 22/14.12.2015г.  РЕШИ: 

1. Дава съгласие за преразглеждане на оценителна процедура 
BG06RDNP001-19.195-S1 – МИГ Кирково - Златоград - Мярка 6.4 „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково – Златоград“, по 
препоръка на УО на ПРСР/ДФЗ.  

2.  Възлага на Председателя на УС и Изпълнителния Директор да извършат 
необходимите  действия по т. 1, съгласно Уведомително писмо на ДФЗ с изх. № 01-
6300/ 527 от 23.04.2021г.  
 
 
 

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 5 /петима/ членове, брой 
участвали в гласуването 3 /трима/, гласували: 
ЗА – 3/три/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 

 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 



 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
П Р О Т О К О Л  № УС - 40 

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

 
ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
ОТНОСНО: Предприемане на действия във връзка с преразглеждане на елементи 

от оценителна процедура  BG06RDNP001-19.195-S1 МИГ Кирково - Златоград - Мярка 6.4 

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

Златоград“, съгласно Уведомително писмо на ДФЗ изх. № 01-6300/527 от 23.04.2021г. 

РЕШЕНИЕ № УС - 40.207 
 

 Управителният съвет на МИГ, на основание чл.25, ал.2, т.6 и т.7 от Устава на 
Сдружението и чл. 22 от Процедура ВП-22 за подбор на проектни предложения, по мерки 
от СВОМР и във връзка с Решение № УС-13.88/12.03.2019г. и № УС-40.206/ 28.04.2021г., 
РЕШИ: 

1. Дава съгласие за актуализиране състава на КППП по оценителна процедура 
BG06RDNP001-19.195-S1-мярка 6,4, „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 
на територията на МИГ Кирково – Златоград“ както следва: 

Пламен Маринов Чингаров - Председател на КПП – член на екипа на МИГ; 
Минка Юриева Хаджиева - Секретар на КПП – член на КВО; 
Оценители: 
1.Преслав Трилков Гайдарски - външен експерт – оценител; 
2.Васка Николова Каптебилова - външшен експерт – оценител;  
3.Красимир Захариев  Младенов – външен експерт – оценител, член на КВО; 
Резервни членове:   
1.Надежда Друмева Бобчева – външен експерт – оценител; 
2.Борислав Филипов Хаджиев – външен експерт – оценител;  
3.Павлина Савова  Йончина – външен експерт – оценител; 
4.Милена Ивова Драгова – външен експерт – оценител;  
 

2.Потвърждава,  че посочените членове на комисията притежават необходимата 
квалификация и професионална  компетентност за изпълнение  на оценката по 
Процедурата. 

3.Възлага на Председателя на УС да издаде заповед за КППП с определяне на 
конкретните ангажименти, посочени в Уведомително писмо на ДФЗ с изх. № 01-6300/ 527 
от 23.04.2021г. 
 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали в 
гласуването 3 /трима/, гласували: 
ЗА – 3/три/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 



 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

П Р О Т О К О Л  № УС - 40 
 

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

 
ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
ОТНОСНО: Предприемане на действия във връзка с преразглеждане на елементи 

от оценителна процедура BG06RDNP001-19.224-S2 МИГ Кирково - Златоград - Мярка 4.1- 

втори прием, „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – съгласно 
Уведомително писмо на ДФЗ изх. № 01-6300/528 от 23.04.2021г.  

 

РЕШЕНИЕ № УС - 40.208 
 

Управителният съвет на МИГ, на основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, 
чл.60, ал.3 от Наредба 22/14.12.2015г., РЕШИ: 

1. Дава съгласие за преразглеждане на оценителна процедура BG06RDNP001-
19.224-S2 – МИГ Кирково - Златоград - Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства“ – втори прием, по препоръка на УО на ПРСР/ДФЗ.  

2. Възлага на Председателя на УС и Изпълнителния Директор да извършат 
необходимите действия по т. 1, съгласно Уведомително писмо на ДФЗ изх. № 01-6300/ 
528 от 23.04.2021г. 
 
 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали в 
гласуването 3 /трима/, гласували: 
ЗА – 3/три/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 

 

 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 



 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
П Р О Т О К О Л  № УС - 40 

 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

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

ТРЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Предприемане на действия във връзка с преразглеждане на елементи 

от оценителна процедура BG06RDNP001-19.224-S2 МИГ Кирково - Златоград - Мярка 4.1- 

втори прием, „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – съгласно 
Уведомително писмо на ДФЗ изх. № 01-6300/528 от 23.04.2021г.  

РЕШЕНИЕ № УС - 40.209  
 

 Управителният съвет на МИГ, на основание чл.25, ал.2, т.6 и т.7 от Устава на 
Сдружението и чл. 22 от Процедура ВП-22 за подбор на проектни предложения, по мерки 
от СВОМР и във връзка с Решения № УС-29.159/18.05.2020г. и № УС-40.208/ 
28.04.2021г.,РЕШИ: 

1.Дава съгласие за актуализиране състава на КППП по оценителна процедура 
BG06RDNP001-19.224-S2 мярка 4,1„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, 
както следва: 

Пламен Маринов Чингаров - Председател на КПП – член на екипа на МИГ; 
Ваня Бисерова Димитрова - Секретар на КПП – член на КВО; 
Оценители 
1.Преслав  Трилков Гайдарски – външен експерт – оценител; 
2.Павлина Савова Йончина – външшен експерт – оценител; 
3.Красимир Захариев  Младенов – външен експерт – оценител, член на КВО; 
Резервни членове:  
1.Васка Николова Каптебилова – външен експерт – оценител; 
2.Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт – оценител;  
3.Борислав Филипов Хаджиев – външен експерт – оценител; 
 
2. Потвърждава,  че посочените членове на комисията притежават необходимата 

квалификация и професионална  компетентност за изпълнение  на оценката по 
Процедурата. 

3.Възлага на Председателя на УС да издаде заповед за КППП с определяне на 
конкретните ангажименти , посочени в Уведомително писмо на ДФЗ изх. № 01-6300/ 528 
от 23.04.2021г.  
 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали в 
гласуването 3 /трима/, гласували: 
ЗА – 3/три/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 



 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

П Р О Т О К О Л  № УС - 40 
 

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

 
ЧЕТВЪРТА  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 № УС - 40.210 
 

 Управителният съвет на МИГ, на основание чл.25, ал.2, и т.7 от Устава на 

Сдружението, РЕШИ: 

Предлага на Общото събрание да приеме следните приоритетни критерии по 

оценителни процедури на МИГ Кирково-Златоград по  мярка 6,4, „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково – Златоград“,  в случай на 
равен брой точки на етап ТФО при  оценка на проектните предложения: 

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 г. 
години; 
 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково 
– Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали в 
гласуването 3 /трима/, гласували: 
ЗА – 3/три/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 

 

 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
П Р О Т О К О Л  № УС - 40 

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

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

ОТНОСНО: Актуализация на условията за кандидатстване по Мярка 6.4 
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково – 
Златоград“ 

РЕШЕНИЕ № УС - 40.211 

На основание чл. 26 от ЗУСЕСИФ,  чл.42, ал.3 от ПМС №161/04.07.2016 г., чл. 25, ал. 
2, т.7. от Устава на Сдружението, чл.6, т.1 от Споразумение №РД 50-41/27.04.2018г. и 
Решение №ОС-7.40/28.04.2021г. на Общото Събрание, Управителния съвет на МИГ 
Кирково-Златоград:  

1. Актуализира Условията за кандидатстване  по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.195 Мярка 6.4. „Инвестиции в 
подкрепа на  неземеделски  дейности” от СВОМР на територията на МИГ Кирково - 
Златоград, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г.,  на основание Решение № ОС-7.40 на 
Общото събрание, в частта на Раздел 22.3. „Методика за техническа и финансова оценка 
на проектни предложения“, параграф последен, за прилагане на приоритетни  критерии, в 
случай на равен брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка, 
като придобива следния вид:  

„1.При наличие на проектни предложения с равен брой точки, получени в резултат 
на техническата и финансова оценка, за които наличния финансов ресурс, не е 
достатъчен,   се подхожда чрез прилагане на приоритетни критерии: 

• Първи приоритетен  Критерий №4: „Проекти, подадени от кандидати, 
притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват“ ;  

• В случай че проектните предложения отново имат равен брой точки, същите ще 
бъдат класирани съобразно получения брой точки по; Втори приоритетен 
Критерий №2: „Проектът създава нови работни места“; 

• В случай че проектните предложения отново имат равен брой точки, същите ще 
бъдат класирани съобразно получения брой точки по Трети приоритетен  
Критерий № 3: „Проекти на кандидати до 40  години“; 

• Ако и след трети приоритетен критерий, точките са равни, се дава преимущество 
на проект, постъпил по-рано.“ 
 
2. Възлага на Изпълнителния директор да организира публикуване на 

документацията по предходната точка на Интернет страницата на МИГ Кирково – 
Златоград, 

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 

Кирково – Златоград“ проведено на 28.04.2021г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3 /трима/, гласували: 

ЗА – 3/три/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 

Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
 


