
 

 

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

 

 

    

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 

 От заседаниe № 34 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград”, проведено на основание чл.26, ал.1 от Устава на сдружението на 20. 10. 2020г. от 14.00 часа, с. Кирково, ул. „Дружба“ №1. 

 

 1. Приемане на оценителен доклад 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.  Други. 

 

 

 

 



 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л  № УС - 34 

 от проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 20.10.2020г. 
 

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

ОТНОСНО: Приемане на оценителен доклад 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 

РЕШЕНИЕ № УС - 34.180 

 На основание чл. 44, ал. 3 от 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–97/08.09.2020г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“ за разглеждане и оценка на подадените 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”- първи прием, в т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната финансова помощ за всеки проект, извършена в периода 08.09.2020-16.10.2020г., 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 Изпълнителния 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. 

 Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“ проведено на 20.10.2020 г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали в гласуването 4 /четири/, гласували: ЗА – 4/четири/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 

 

Протоколчик 

               Юлия Бойчева, Експерт по прилагане на СВОМР 

Председател САЛИ РАМАДАН, Председател на УС 

 

 



 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

П Р О Т О К О Л  № УС - 34 

 от проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 20.10.2020г. 
 

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване актуализиран пакет документи за втори прием 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”, планиран за периода 02.11.2020 - 31.12.2020г. 

                                                          РЕШЕНИЕ № УС - 34.181 

 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 актуализиран пакет от документи за втори прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2. Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“, чрез ПРСР 2014-2020, съдържащи: 
 Обява за втори прием на проектни предложения-; 

 Условия за кандидатстване; 
 Приложения за попълване и информация към условията за кандидатстване; 
 Условия за изпълнения и Приложения към условията за изпълнение-актуализирани; 2. Да бъде обявен втори прием на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково – Златоград, Мярка 

4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“, в размер на 101 220,00 лева, с период на прием: от 02.11.2020г. до 17,00 часа на 31.12.2020г. 3. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди актуализирания пакет от документи по т.1 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“. 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 34 на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“ проведено на 20.10.2020 г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали в гласуването 4/четири/, гласували:  ЗА – 4/четири/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 

 

Протоколчик 

               Юлия Бойчева, Експерт по прилагане на СВОМР 

Председател САЛИ РАМАДАН, Председател на УС 

 



 

 

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

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л  № УС - 34 

 от проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 20.10.2020г. 
 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за свикване на Общо събрание на МИГ. 
 

РЕШЕНИЕ № УС - 34. 182 

 

I. УС на МИГ, на основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на МИГ Кирково - Златоград на 11.11.2020г. от 14.00 часа в Кирково, ул. „Дружба“ №1, заседателна зала на Общински съвет, при следния дневен ред:  
1. Кандидатстване на МИГ Кирково-Златоград за Вътрешнотериториално сътрудничество по процедура BG06RDNP001-19.355 подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, ПРСР 

2014-2020: 

a. проект „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“ – като партньор на МИГ Ардино Джебел. 
b. проект „КИН и природно богатство ни обединяват“, като Водещ Кандидат в партньорство с МИГ Високи Западни Родопи Доспат-Борино-Сърница  и МИРГ Девин-Доспат-Батак. 

2. Други 

 При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.  Проявата ще протече по начин, който е съобразен с мерките срещу Covid-19 и динамичната епидемиологична обстановка.  
II. Възлага на Изпълнителния Директор да предприеме предвидените съгласно Устава действия във връзка с публикуване и оповестяване на поканата. Настоящето решение е прието на заседание 34 на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“ проведено на 20.10.2020 г. при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали в гласуването 4/четири/, гласували:  ЗА – 4/четири/, ПРОТИВ – 0 /нула/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0 /нула/ 

 

 

Протоколчик 

               Юлия Бойчева, Експерт по прилагане на СВОМР 

Председател САЛИ РАМАДАН, Председател на УС 

 


