
 

 

  

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

 
 

ПРЕПИС-РЕШЕНИЯ   ОТ  № УС-14.90  ДО  № УС-14.93/17.04.2019г. 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“ 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №УС-14 ОТ 17.04.2019г. 

 

Дата: 17.04.2019 г. , Място:  с.Кирково, ул. „Дружба“№1, общ. Кирково 
Общ брой членове на УС: 5 
Присъствали членове на УС :4,  както следва: 
 

1. ОБЩИНА КИРКОВО, БУЛСТАТ: 000235888, представлявана от Сали 

Бекир Рамадан; 

2. „МАМАЛЕВ“ ЕООД, ЕИК: 201331820, представлявано от Пламен 

Иванов Анев; 

3. СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАДЕЖДА – ЗЛАТОГРАД, 

БУЛСТАТ: 120548861, представлявано от Детелин Христов Инджов  

4.  „ДУМБОВ и ФАМИЛИЯ“ ЕООД с ЕИК 120591273, представлявано от 
Фьодор Веселинов Думбов 
 

Други присъствали на заседанието: Пламен Чингаров – Изпълнителен  

директор, Юлия Бойчева - експерт по прилагане на СВОМР и Мелиха Осман – 

Технически асистент.  

Преди разглеждане на дневния ред г-н Сали Рамадан заяви, че като 

Председател на УС на МИГ е същевременно и представител на Община Кирково, 

която е потенциален кандидат/партньор с проект по процедурата за 

предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - 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" 

По тази причина г-н Рамадан си дава „отвод“ от настоящото гласуване по т.1 от 

дневния ред, във връзка с несъздаване на условия на конфликт на интереси. 

Приложено е заявление към материалите по протокола. 

Дневeн ред:  

1. Одобряване на окончателен вариант на  Насоки (Условия за кандидатстване и 

документи към тях, Условия за изпълнение и документи към тях) по мярка 

ЧР-1 ОПРЧР, Процедура  BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - 

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", след проведено обществено обсъждане и съгласуване с  УО на 

ОПРЧР.  

2. Разглеждане на коментари след обществено обсъждане и Утвърждаване на 

обява и насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 

BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка 7.5.1 

„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на 

нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ 

Кирково - Златоград”. 

3. Други; 

По точка 1 от дневния ред:  

След направения отвод от Председателя на Управителния съвет по тази 

точка от дневния ред, поради деклариран конфликт на интереси, присъстващите 

членове на УС предложиха единодушно  да се определи чрез гласуване лице по 

смисъла на чл.6, ал.3 от ВП1 –Вътрешен правилник, а именно: (3) При отсъствие 

на председателя на УС или деклариране от него на конфликт на интереси, 

заседанието се председателства и ръководи от друг член на Управителния съвет, 

избран с решение на УС с мнозинство половината от общия брой членове. Беше 

направено предложение, председателстващ по тази точка  да бъде Фьодор 

Думбов.  

На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, заседанията на 

Управителния съвет се ръководят от Председателя. В тази връзка Председателят 

направи  предложение, за протоколист на събранието да бъде избрана Мелиха 

Осман, която изпълнява длъжността Технически сътрудник по прилагане на 

СВОМР на МИГ Кирково – Златоград. 

След обсъждане и направени предложения членовете на УС на МИГ приеха 

следното  

РЕШЕНИЕ УС -14.90 

1.На основание чл.6, ал.3 от ВП1 –Вътрешният правилник и  чл.25, ал.2 ,т.7 

от Устава на сдружението, избира за председателстващ  по точка 1 /първа/ да 

бъде Фьодор Думбов, член на УС на МИГ, представител на стопанския сектор, 

както и да подписва всички необходими документи свързани с  откриване на 

прием на проектни предложения, утвърждаване на Оценителна комисия и 

документи по прием и оценка  по процедура № BG05M9OP001-1.049 "МИГ 

Кирково - Златоград - 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". 

2. На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, протоколчик на 

заседанието да бъде  Мелиха Осман,  технически сътрудник по прилагане на 

СВОМР на МИГ Кирково – Златоград. 

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

5 3 3 0 0 



 

След разглеждане и обсъждане на пакета документи за провеждане на 

процедура за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - 

Златоград - 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" се взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № УС-14.91 

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 №РД50-41/27.04.2018г., 

проведено обществено обсъждане и писмо на УО на ОПРЧР за съгласуване на 

процедурата, Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград, приема и 

одобрява: 

1.Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-1.049 „МИГ Кирково-Златоград - мярка ЧР 1 

„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“ от СВОМР, финансирана от  

ОПРЧР 2014 – 2020 г.,  съдържащи: 

 Обява за прием на проектни предложения; 

 Условия за кандидатстване; 

 Приложения за попълване и информация към условията за 

кандидатстване; 

 Условия за изпълнения-административен договор и Приложения 

към условията за изпълнение; 

2. Възлага на Председателстващия на УС (съгл. Реш. УС-14.90), със своя 

заповед да утвърди Пълния пакет от документи по т.1 по процедура 

BG05M9OP001-1.049  „МИГ Кирково-Златоград - мярка ЧР 1 „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“. 

3. Възлага на Изпълнителния директор да организира въвеждането на  

процедурата в ИСУН 2020, за което да информира с писмо УО на ОПРЧР 

2014 - 2020 г. за активирането й. 

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,  в местна или 

регионална медия, както й в информационния портал www.eufunds.bg. 

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

5 3 3 0 0 

 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/


 

По точка 2 от дневния ред:  

Г-н Чингаров запозна членовете на УС, че в сайта на МИГ-а  са публикувани 

за обществено обсъждане документите по процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ – 

Кирково – Златоград“ по мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа 

инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно 

наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”, в изпълнение на 

делегираните правомощия по чл.6, т.4 от Споразумение №РД 50-41/27.04.2018 г. и 

в изпълнение на разпоредбите на чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ, с което е предоставена 

възможност на заинтересованите страни за писмени възражения и предложения 

за срок от една седмица, за периода 10.04.2019 г. – 17.04.2019 г. В рамките на 

определения срок няма постъпили предложения и възражения по публикуваната 

документация. Изготвена е  съгласувателна таблица, като в нея са отразени 

постъпилите коментари, мнения, въпроси или предложения по публикуваната 

документация. В тази връзка, членовете на УС приеха следното  

 

РЕШЕНИЕ № УС-14.92 

 

На основание чл.25, ал.2, т.7, от Устава на Сдружението УС на МИГ Кирково 
– Златоград, приема Справката за отразяване на коментарите от проведено 
публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – 
Златоград“ по Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура 
и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на 
територията на МИГ Кирково - Златоград”. 

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

5 4 4 0 0 

 

Председателят на УС г-н Рамадан даде думата на Изпълнителен директор 

на МИГ-а да представи изготвените Условия за кандидатстване по BG06RDNP001-

19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и 

туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и 

природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”. 

 Г-н Чингаров запозна членовете на УС с пакета от документи, включващ 

Условия за кандидатстване, документи за попълване и информация към тях, 

както и Условия за изпълнение и документите към тях. След направените 

предложения и обсъждания  УС прие следното  

 

 РЕШЕНИЕ № УС-14.93 

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 №РД50-41/27.04.2018г. 
Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград, приема и одобрява: 

 
1. Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка 
7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване 
на нематериалното културно и природно наследство на територията на 
МИГ Кирково - Златоград” от  ПРСР 2014 – 2020 г.,  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. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди Пълният пакет от 
документи по т.1 по процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ 
по Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията 
на МИГ Кирково - Златоград”. 
3. Възлага на Изпълнителния директор да въведе процедурата в ИСУН 2020, за 
което да информира с писмо УО на ПРСР 2014 - 2020 г. не по-късно от 20 работни 
дни преди началния срок за прием на проектни предложения; 
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, както и в местна или регионална 
медия. 
 
Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 4 4 0 0 

 
 

 
Председател на Управителния съвет: ………………… 

                                                                   Сали Рамадан  

 

Протоколчик: ......................     

                    Мелиха Осман 

 


