
  

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

 
 

ПРЕПИС-РЕШЕНИЯ   ОТ  № УС-3.29  ДО  № УС-3.33  /07.08.2018 

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД 

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №УС-3 ОТ 07.08.2018г. 

 
Дата:  07.08.2018 г. ,  Час:  14.00 часа, Място:  Кирково, ул. ”Дружба1”№1, Общински съвет 
Общ брой членове на УС:  5 
Присъствали членове на УС :  5,  както следва: 

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

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 с ЕИК 120591273, представляван от Фьодор 

Веселинов Думбов 
Други присъствали на заседанието: Пламен Чингаров – Изпълнителен  директор, 

Юлия Бойчева - експерт по прилагане на СВОМР, Виолета Йорданова - Счетоводител 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Избор на председател и протоколчик на заседанието; 

2. Обсъждане и утвърждаване на проект на насоки за кандидатстване за провеждане на 

процедура за подбор на проектни предложения по подмярка  7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) 

на територията на МИГ Кирково; 

3. Обсъждане и утвърждаване на проект на насоки за кандидатстване за провеждане на 

процедура за подбор на проектни предложения по мярка ИК-2 ИП 2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-Кирково-Златоград“; 

4. Разглеждане на постъпили заявления за участие в конкурс за избор на  външни 

експерти – оценители на проекти по мерки, включени в СВОМР на Сдружение „МИГ 

КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД за периода 2014-2020 г. и утвърждаване на Списъка на 

одобрените външни експерти – оценители в резултат от извършената проверка лица.  

5. Разглеждане на постъпили заявления за участие в конкурс за избор на членове на 

Общото събрание на Сдружението, за участие в оценителни комисии на проекти към СВОМР 

на „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ и утвърждаване на  Списъка на 

одобрените членове на общото събрание за включване в КППП. 

6. Други. 

 



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

 
РЕШЕНИЕ № УС-3.29 

На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, протоколчик на заседанието да 
бъде Юлия Бойчева, която изпълнява длъжността експерт по прилагане на СВОМР в МИГ 
Кирково – Златоград. 
Общ брой членове Брой гласували Гласували „ЗА“ „ПРОТИВ“ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 

5 5 5 0 0 
 
 
По т.2 от дневния ред: 
Обсъждане и утвърждаване на проект на насоки за кандидатстване за провеждане на 

процедура за подбор на проектни предложения по подмярка  7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) 

на територията на МИГ Кирково; 

 
 РЕШЕНИЕ № УС-3.30 

На основание чл. 26 от ЗУСЕСИФ и чл.42, ал.3 от ПМС №161/2016 г.  и чл. 25, ал. 2, т.7. 

от Устава на Сдружението и във връзка с чл.6 от Споразумение №РД50-41/27.04.2018г. 

Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград,  утвърждава Проект на Насоки и 

документи по  чл. 26 от от ЗУСЕСИФ  по процедура за подбор на проектни предложения   по 

Мярка - 7.2 – МИГ Кирково-Златоград „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на 

територията на МИГ Кирково - Златоград, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г., съдържащи: 

- Условия за кандидатстване; 

- Приложения към условията за кандидатстване; 

- Условия за изпълнения; 

- Приложения към условията за изпълнение; 

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

5 5 5 0 0 
 
По т.3 от дневния ред: 
Обсъждане и утвърждаване на проект на насоки за кандидатстване за провеждане на 

процедура за подбор на проектни предложения по мярка ИК-2 ИП 2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-Кирково-Златоград“; 

 
РЕШЕНИЕ № УС-3.31 

На основание чл. 26 от ЗУСЕСИФ и чл.42, ал.3 от ПМС №161/2016 г.  и чл. 25, ал. 2, т.7. 

от Устава на Сдружението и във връзка с чл.6 от Споразумение №РД50-41/27.04.2018г. 

Управителният съвет на МИГ Кирково – Златоград,  утвърждава Проект на Насоки и 

документи по  чл. 26 от от ЗУСЕСИФ  по процедура за подбор на проектни предложения   по 

Мярка ИК-2 ИП 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“    от СВОМР на 

територията на МИГ Кирково - Златоград, финансирана от ОПИК 2014 – 2020,  

съдържащи: 

- Условия за кандидатстване; 

- Документи за попълване към Условия за кандидатстване; 

- Документи за информация към Условия за кандидатстване; 



- Условия за изпълнение; 

- Документи към Условия за изпълнение; 

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

5 5 5 0 0 
 
По т.4 от дневния ред: 
Разглеждане на постъпили заявления за участие в конкурс за избор на  външни 

експерти – оценители на проекти по мерки, включени в СВОМР на Сдружение „МИГ 

КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД за периода 2014-2020 г. и утвърждаване на Списъка на 

одобрените външни експерти – оценители в резултат от извършената проверка лица.  

 
РЕШЕНИЕ № УС-3.32 

 На основание чл.25, ал.2, т.5 от Устава на Сдружението, чл.12, ал.6 и ал.7, и при 

констатиране на обстоятелствата по чл 11, ал.1 от Вътрешни правила №ВП.5, 

Управителният съвет на МИГ – Кирково-Златоград:  

1. Одобрява лицата  за външни експерти - оценители, които могат да бъдат 

включвани в състава на комисии за подбор на проектни предложения, 

съгласно приложение – Списък ВП.5 към настоящото решение. 

2.  Възлага на Председателя на УС на МИГ да утвърди списъка по т.1. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да публикува списъка на 
електронната страница на СНЦ „МИГ – Кирково – Златоград“, при спазване на 
ЗЗЛД и да уведоми кандидатите за резултатите от проведения конкурс 

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

5 5 5 0 0 
 

По т.5 от дневния ред: 
Разглеждане на постъпили заявления за участие в конкурс за избор на членове на 

Общото събрание на Сдружението, за участие в оценителни комисии на проекти към СВОМР 

на „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ и утвърждаване на  Списъка на 

одобрените членове на общото събрание за включване в КППП. 

 
РЕШЕНИЕ УС-3-33 

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, чл.7, ал.6 и ал.7 от ВП.6, 

Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград: 

1. Одобрява лицата  -  членове на Общото събрание на Сдружението, за участие в 

оценителни комисии на проекти към СВОМР на „Местна инициативна група Кирково – 

Златоград“, съгласно приложение – Списък ВП.6 към настоящото решение. Дава 

възможност на заявилите лица от списъка да участват и като оценители с право  на глас 

2. Възлага на Председателя на УС на МИГ да утвърди списъка по т.1. 

3.Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да публикува списъка на електронната 

страница на СНЦ „МИГ – Кирково – Златоград“, при спазване на ЗЗЛД и да уведоми 

кандидатите за резултатите от проведения конкурс. 

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

 

САЛИ РАМАДАН,  

Председател на УС: 

Извлечение от Протокол № УС-1 

Юлия Бойчева,  

Експерт прилагане на Стратегия 


