
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО 

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

ПРЕПИС-РЕШЕНИЯ   ОТ  № УС

ОТПРОВЕДЕНО 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО 

СЪГЛАСНО 

Дата: 03.07.2018 г. , Час:  10
Общ брой членове на УС:  5
Присъствали членове на УС : 

1. ОБЩИНА КИРКОВО,  представлявана от Сали Бекир Рамадан ;
2. „МАМАЛЕВ“ ЕООД, представлявано от Пламен Иванов Анев;
3. СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА 

представлявано от Детелин Христов Инджов  
4. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

КИРКОВО“,  представлявано от Рушен Нури Идриз ;
5.  „ДУМБОВ и ФАМИЛИЯ“ ЕООД, представлявано от Фьодор Веселинов Думбов;
 

1. Избор на председа
2. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на външни 

експерт оценители
3. Откриване на процедура за подбор на членове на ОС в състава на КППП;
4. Други. 

 
ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
 
 По т.1 от дневния ред:
Избор на председател и 
 

На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението,Председателят на УС на „МИГ 
Кирково-Златоград“ ръководи заседанието,протоколчик на з
Бойчева – експерт по прилагане на стратегията.

 
Общ брой членове  Брой гласували

5 5
 
По т.2 отдневния ред: 
Откриване на процедура
оценители 
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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

 
РЕШЕНИЯ   ОТ  № УС-2.26  ДО  № УС-2.28 /03

ОТПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №УС-2 ОТ 03.07.2018г.

 

10.00 часа, Място:  Кирково, ул. ”Дружба”№1, Общински съвет
5 

Присъствали членове на УС : 5,както следва: 
1. ОБЩИНА КИРКОВО,  представлявана от Сали Бекир Рамадан ;
2. „МАМАЛЕВ“ ЕООД, представлявано от Пламен Иванов Анев;

СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА 
от Детелин Христов Инджов   

. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
КИРКОВО“,  представлявано от Рушен Нури Идриз ; 

5.  „ДУМБОВ и ФАМИЛИЯ“ ЕООД, представлявано от Фьодор Веселинов Думбов;

ДНЕВЕН РЕД 
 

Избор на председател и протоколчик на събранието;
Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на външни 

оценители, за включване в състава на КППП;
Откриване на процедура за подбор на членове на ОС в състава на КППП;

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 

По т.1 от дневния ред: 
председател и протоколчик на събранието. 

РЕШЕНИЕ № УС-2.26 
На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението,Председателят на УС на „МИГ 

Златоград“ ръководи заседанието,протоколчик на заседанието да бъде Юлия 
ксперт по прилагане на стратегията. 

Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ 
5 5 0 

процедура за провеждане на конкурс за избор на

 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 
ЗЛАТОГРАД” 

4980, ул. „Стефан Стамболов” №1 тел/ факс 03071/4205 
 

03.07.2018г. 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД 

2 ОТ 03.07.2018г. 

”№1, Общински съвет 

1. ОБЩИНА КИРКОВО,  представлявана от Сали Бекир Рамадан ; 
2. „МАМАЛЕВ“ ЕООД, представлявано от Пламен Иванов Анев; 

СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА – ЗЛАТОГРАД,  

. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

5.  „ДУМБОВ и ФАМИЛИЯ“ ЕООД, представлявано от Фьодор Веселинов Думбов; 

на събранието; 
Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на външни – 

, за включване в състава на КППП; 
Откриване на процедура за подбор на членове на ОС в състава на КППП; 

На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението,Председателят на УС на „МИГ 
данието да бъде Юлия 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
0 

на външни 



www.mig-kirkovo-zlatograd.com 

 
 

РЕШЕНИЕ №УС -2.27 
На основание чл.25, ал.2, т.5 и чл. 35, ал.1 от Устава на Сдружението  и Раздел III 

от Вътрешните правила ВП.5 за провеждане на конкурс за избор на външни  експерти - 
оценители , Управителният съвет на СНЦ „МИГ Кирково-Златоград“ РЕШИ: 

1. Одобрява стартирането  на процедура   за провеждане на конкурс за избор на 
външни оценители за проектни предложения по  всички мерки от СВОМР и одобрява 
проекта на представените документи; 

2. Възлага на Председателя на УС  да организира провеждането на конкурс за 
избор на външни експерти - оценители на проекти по  всички мерки от СВОМР  на „МИГ 
Кирково-Златоград“ и утвърди поканата и образци на документи за участие в 
конкурса. 

 3. Възлага  на Изпълнителния директор на МИГ: 
 да публикува и популяризира  поканата и документите за участие в конкурса на 

Интернет страницата на МИГ и по допустимите налични комуникационни 
канали; 

 да организира процеса на приемане на документи за участие в конкурса (по 
всички допустими начини) и завеждането им в Регистър на постъпилите 
документи от кандидати в конкурс за избор на външни оценители.  

Общ брой членове  Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 
5 5 5 0 0 

 
 

По т.3отдневнияред: 
Откриване на процедура за подбор на членове на ОС в състава на КППП; 

РЕШЕНИЕ №УС – 2.28 
 

 На основание чл.35, ал.1 от Устава на Сдружението  и  Раздел III Вътрешни 
правила ВП.6 за провеждане на подбор на членове на Общото събрание в КППП,  
Управителният съвет на СНЦ „МИГ  Кирково-Златоград“ РЕШИ: 

1. Одобрява стартиране на процедура за подбор на членове на Общото събрание, 
за включване в състава на КППП и проект на документи за провеждане на процедурата; 

2. Възлага на Председателят на УС да издаде Заповед за провеждане на подбор 
на членове на общото събрание, които могат да бъдат включвани в състава на КППП и 
утвърди поканата с определен срок за представяне на документи и образци на 
документи за участие в подбора; 

3. Възлага  на Изпълнителния директор на МИГ: 
 да публикува   поканата и документите   за участие в  процедурата  на Интернет 

страницата на МИГ, както  по ел. поща до всеки член на Общото събрание. 
  да организира процеса на приемане на документи за участие в процедурата и 

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

5 5 5 0 0 
 
САЛИ РАМАДАН,  
Председател на УС: 

 
Извлечение от Протокол № УС- 2 
Юлия Бойчева,  
Експерт прилагане на Стратегия 

 


