
 

 

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

 

 
        ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ                                  

 

    

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 

От заседаниe № 32 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна 

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

сдружението на 26. 08. 2020г. от 11.00 часа, с. Кирково, ул. „Дружба“ №1. 

 

1. Утвърждаване актуализиран пакет документи за втори прием по процедура 

BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“, планиран за периода 01.09. - 31.10.2020г.  

2. Утвърждаване списъка на Външни-експерти оценители за участие в процедура по 
оценка на проектни предложения 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”. 

3. Актуализация на ВП.14 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване 
изпирането на пари и финансирането на тероризъм, съгласно ЗМИП, приета през 
03/2018г. 

4. Информация за участие на МИГ  по проекти. 
5. Информация за процедури по прием и оценка, организирани от МИГ. 
6. Други.  

 
 



 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
П Р О Т О К О Л  № УС - 32 

 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 26.08.2020г. 
 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване актуализиран пакет документи за втори прием по 

процедура BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“, планиран за периода 01.09. - 31.10.2020г. 

РЕШЕНИЕ № УС - 32.167 

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 № РД 50-41/27.04.2018г., 
Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград. 

1. Утвърждава актуализираният пакет от документи за втори прием по 
процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково 
– Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, чрез ПРСР, 
съдържащи: 

✓ Обява за прием на проектни предложения; 
✓ Условия за кандидатстване; 
✓ Приложения за попълване и информация към условията за 

кандидатстване; 
✓ Условия за изпълнения; 
✓ Приложения към условията за изпълнение; 

2. Да бъде обявен втори прием на проектни предложения по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково 
– Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ в размер на 
359 159,50 лева, с период на прием: от 01.09.2020г. до 17,00 часа на 31.10.2020г. 

3. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди актуализирания 
пакет от документи по т.1 по процедура BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково – 
Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. 

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, на общодостъпно място пред офиса на 
МИГ, на информационните табла на Общински администрации Кирково и Златоград, 
както и в местна или регионална медия. 

 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 26.08.2020 г. при общ брой 5 /петима/членове, 
брой участвали в гласуването 3/трима/, гласували: 
ЗА – 3/трима/, 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 - 32 
 

от проведено заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 26.08.2020г. 

 
ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване списъка на Външни-експерти оценители за участие в 

процедура по оценка на проектни предложения 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”. 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 32.168 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, чл.17 от Раздел ІV - Избор 
на оценители от списъка по чл.13 от ВП.5 – за провеждане на конкурс за избор на 
външни експерти - оценители от СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - 
ЗЛАТОГРАД“,  Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград, 

1. Потвърждава, че към датата на приемане на настоящото решение, включените 
в списъка експерт оценители, съгласно Решения №УС-3.32 и №УС-3.33 от 07.08.2018г. и 
Решение №УС-13.85 от 12.03.2019г на УС на МИГ, притежават необходимата 
квалификация и професионален опит - компетентност за извършване на оценка на 
проектни предложения 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”. 

2. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да назначи КППП по 
процедура  BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 - първи прием, 
съгласно списъка по т.1 от настоящото решение, в тридневен срок от приключване на 
приема по Процедурата.,  

Приложение № 2  Списък на външни - експерти оценители. 
 
Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 26.08.2020г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3/трима/, гласували: 
ЗА – 3/трима/, 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 - 32 
 

от проведено заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 26.08.2020г. 

 
 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Актуализация на ВП.14 Вътрешни правила за контрол и 

предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм, съгласно Закона 

за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. 

бр.27 от 27 Март 2018г.)  

 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 32.169 

 

 

 На основание  чл. 4, т.28 на ЗМИП и чл.25, ал.1, т.6 от Устава на Сдружението, 

Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград: 

1. Приема изменение и допълнение на Вътрешни правила ВП № 14  ЗА КОНТРОЛ 

И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА 

СНЦ “МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД”, съгласно Закона за изменение и допълнение на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

2. Възлага на Изпълнителния директор да публикува актуализираните Правила 

ВП 14 на интернет страницата на Сдружението. 

 

Приложение № 3  ВП №14 за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 
финансирането на тероризма. 

 
 

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 26.08.2020г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3/трима/, гласували: 
ЗА – 3/трима/, 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 - 32 

 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на  26.08.2020г. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Информация за участие на МИГ по проекти. 
 

РЕШЕНИЕ № УС - 32.170 

 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на 

МИГ реши: 

1. Приема представената информация за напредъка – премината първа фаза на 
одобрение на проект с участието на МИГ Кирково – Златоград по програма за 
трансгранично сътрудничество Interreg Greece - Bulgaria с проект: „Support of 
Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the 
Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali“ (QUALFARM) „Подкрепа и 
развитие на качествени ферми за домашно приготвени продукти“  с участието и 
партньорство на : МИГ Обединени на общини Еврос и МИГ Селски изследвания и 
развитие на Северен Еврос, Гърция; МИГ Харманли. 

2. Дава съгласие МИГ Кирково- Златоград да подготви и участва като  партньор в 
разработката на окончателното проектно предложение  и в изпълнение на проект 
„Подкрепа и развитие  на качествени ферми за  домашно приготвени продукти ” 
(QUALFARM), по Шестата покана за набиране на проектни предложения по Програмата 
за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020г., Приоритетна ос 1: 
„Конкурентен и иновативен трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 3а: 
„Популяризиране на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови 
предприятия, включително чрез бизнес инкубатори“.   

 
3. Упълномощава Председателя на УС на МИГ да подпише всички необходими 

документи и да предприеме съответните действия за кандидатстване по втора фаза за 

оценка на проекта, както и по повод изпълнението на проекта. 

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 26.08.2020г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3/трима/, гласували: 
ЗА – 3/трима/, 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 - 32 
 

от проведено заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на  26.08.2020г. 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
Относно: Вземане на решение за подготовка на проектно предложение за 
кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 
 

РЕШЕНИЕ № УС - 32.171 

Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград, на основание чл.25, ал.2, 
т.7 от Устава на Сдружението, реши: 

1. Дава съгласие за подготовка на проектно предложение „Стимулиране на 

туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково -

Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-

историческото наследство с помощта на иновативни дейности. 
2. Дава съгласие за кандидатстване с проектното предложение, посочено в т.1, по 

процедура BG06RDNP001-19.355 „Подбор на проектни предложения за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

ПРСР 2014 - 2020 г.  
3. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ, да осъществи всички 

необходими действия по подготовката на проектното предложение за 
кандидатстване по процедурата. 
 

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 26.08.2020 г. при общ брой 5 /петима/членове, 
брой участвали в гласуването 3/трима/, гласували: 
ЗА – 3/трима/, 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 - 32 
от проведено заседание на Управителния съвет на 

Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на  26.08.2020г. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Информация за участие на МИГ  по проекти. 
 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 32.172 

 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, Управителният съвет 

на МИГ Кирково - Златоград,  

1. Приема информацията за проектна идея подмярка 19,3 – 

Вътрешнотериториално сътрудничество с „МИГ Високи западни Родопи – Борино-

Доспат-Сърница“ (потенциален партньор)  и МИРГ „Високи западни Родопи: Батак-

Девин-Доспат“  (потенциален асоцииран партньор) - с тематична насоченост 

„Културно - историческо наследство и възможности за туризъм“. 

2. Дава съгласие за подготовка на проектно предложение при постигане 

на съгласие между партньорите и осигуряване на авансово финансиране. 

 

 

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 26.08.2020г. при общ брой 5 /петима/членове, 
брой участвали в гласуването 3/трима/, гласували: 
ЗА – 3/трима/, 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 - 32 
 

от проведено заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на  26.08.2020г. 

 
ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
ОТНОСНО: Информация за процедури по прием и оценка, организирани от МИГ . 

 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 32.173 

 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на 

МИГ Кирково - Златоград:  

 

• Приема информацията за процедурата по оценка BG06RDNP001-19.195 МИГ 

Кирково – Златоград, мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на 

територията на МИГ“. 

• Във връзка с настъпили нови обстоятелства и променени инвестиционни 

намерения на одобрени кандидати, не предвижда обявяване на втори прием по 

процедурата през 2020г., като това следва да бъде отразено в Индикативния график за 

прием на проекти за 2020г. 

 

  

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 26.08.2020г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3/трима/, гласували: 
ЗА – 3/трима/, 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 - 32 
 

от проведено заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 26.08.2020г. 

 
 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Информация за процедури по прием и оценка, организирани от МИГ . 
 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 32.174 

 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на 

МИГ Кирково - Златоград:  

 

• Приема информацията за процедурата по оценка 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” - първи и втори прием. 

 

 

  

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 26.08.2020г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3/трима/, гласували: 
ЗА – 3/трима/, 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 - 32 
 

от проведено заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 26.08.2020г. 

 
 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Информация за процедури по прием и оценка, организирани от МИГ . 
 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 32.175 

 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на 

МИГ Кирково - Златоград:  

 

• Приема информацията за процедурата по оценка BG06RDNP001-19.224 - 

МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“  

първи прием. 

 

 

 

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 26.08.2020г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3/трима/, гласували: 
ЗА – 3/трима/, 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 - 32 
 

от проведено заседание на Управителния съвет на 
Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на  26.08.2020г. 

 
 

ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

ОТНОСНО: Информация за процедури по прием и оценка, организирани от МИГ . 
 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 32.176 

 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на 

МИГ Кирково - Златоград:  

 

• Приема информацията за прием на проекти 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”  първи прием  

до момента. 

 

 

 

Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 
Кирково – Златоград“ проведено на 26.08.2020г. при общ брой 5 /петима/членове, брой 
участвали в гласуването 3/трима/, гласували: 
ЗА – 3/трима/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 
 
 
 
Председател на УС на МИГ 
Сали Рамадан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


