
 

 

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

 

        ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ                               
    

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 

 От заседаниe № 27 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград”,  проведено на основание чл.26, ал.1 и чл.27, ал. 2 от Устава на сдружението на 27. 03. 2020г. от 14.00 часа, чрез конферентна връзка  с офиса на МИГ гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1. 

  

1. Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по Втори прием 
на процедура 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”. 

2. Информация за дейността на МИГ Кирково - Златоград, обявените приеми и взаимодействието с бенефициенти с подписани договори в условията на извънредно положение.  
3. Информация за текущи дейности за периода м. 02 - 03/2020г. 
4. Други. 
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“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л  № УС - 27 

 от проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 27.03.2020г. 

 

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

ОТНОСНО: Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по Втори 
прием на 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”. 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 27. 151 

 На основание чл. 25, ал. 2, т. 6 и 7 от Устава на Сдружението, чл. 44, ал. 1 от ПМС №161/04.07.2016г., и в изпълнение на Споразумение №РД 50-41/ 27.04.2018г., Управителният съвет на МИГ реши: 
 

I. Избира Комисия за подбор на проектни предложения по Втори прием на 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”, финансирана от ЕЗФРСР, от Мярка 19 ВОМР на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.,  в следния състав: 
  1. Юлия Красимирова Бойчева – член на екипа на МИГ - Председател на КППП /без право на глас/, Висше образование–Магистър, Квалификация „Връзки с обществеността“. 2. Мелиха Адем Осман – член на екипа на МИГ - Секретар на КППП /без право на глас/, Висше образование–Бакалавър, Квалификация „Стопанско управление“. 

  Членове на КППП с право на глас:  3. Красимир Захариев Младенов – външен експерт-оценител, член на КВО /с право на глас/, вписан под №26, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №162/05.07.2016г., Висше образование-Магистър, Квалификация „Икономика и организация на труда, социален мениджмънт и социално предприемачество“. 4. Зорица Димитрова Ставрева – външен експерт-оценител /с право на глас/,   Висше образование – Магистър, Квалификация „Туризъм“. 5. Ема Фиданова Енева – външен експерт-оценител /с право на глас/ вписан под №73, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №162/05.07.2016г., Висше образование – Магистър, Квалификация „Социални, стопански и правни науки, икономика, администрация и управление“. 
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РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:  1. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт-оценител /с право на глас/, Висше образование – Магистър, Квалификация „Електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника“. 2. Васка Николова Каптебилова – външен експерт-оценител /с право на глас/, вписан под №32, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №162/05.07.2016г., Висше образование – Магистър, Квалификация „Технически науки, профил биотехнологии, хранителни технологии, общо инженерство“. 3. Боряна Сашова Алексова – външен експерт-оценител (с право на глас) вписан под №1, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №162/05.07.2016г., Висше образование –Магистър, Квалификация „Технически науки, Комуникационна и компютърна техника“. 

 НАБЛЮДАТЕЛИ – Към момента на приемане на настоящото решение не са определени наблюдатели по оценителната сесия от УО на ПРСР.  
II. Потвърждава, че посочените по т. I членове на комисията притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите по оценка на 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” – ВТОРИ ПРИЕМ, финансирана от ЕЗФРСР, от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г. 
 

III. Възлага на Председателя на УС да издаде заповед за определяне на комисия за подбор на проектни предложения с горепосочените членове. 
 

IV. Възлага на комисията да изпълни в срок и качествено задачите по оценка на проектните предложения по ВТОРИ ПРИЕМ на процедурата, съгласно ВП.2 Правила за подбор на проекти по ПРСР.  
 Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“ проведено на 27. 03. 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 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л  № УС - 27 

 от проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 27.03.2020г. 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на МИГ Кирково - Златоград, обявените приеми и 
взаимодействието с бенефициенти с подписани договори в условията на извънредно 
положение.  

 

РЕШЕНИЕ № УС - 27. 152 

 На основание чл. 25, ал. 2, т. 7 от Устава на Сдружението, УС на МИГ приема информацията за създадената организация за работа и взаимодействие на МИГ Кирково- Златоград с кандидати, бенефициенти, произтичащи от препоръките за социална дистанция и спазване изискванията на държавните институции, Община Кирково и Община Златоград, във връзка с изпълнението на противоепидемичните мерки. 
 

 Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“ проведено на 27. 03. 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 - 27 

 от проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 27.03.2020г. 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на МИГ Кирково - Златоград, обявените приеми и 
взаимодействието с бенефициенти с подписани договори в условията на извънредно 
положение.  

 

РЕШЕНИЕ № УС - 27. 153 

 На основание чл. 25, ал. 2, т.7. от Устава на Сдружението, Указания на екип ВОМР при МЗХГ, УС на МИГ - НЕ променя крайните срокове за прием по отворените към момента процедури, поради конкурсния характер на приема и създадената организация за изцяло електронен прием чрез ИСУН-2020. Тези крайни срокове са както следва: 
 до 17,00 часа на 30.03.2020 г. – по Процедура 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” - втори прием; 
 до 17,00 часа на 18.05.2020 г. – по Процедура 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 27. 03. 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 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

П Р О Т О К О Л  № УС - 27 

 от проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ на 27.03.2020г. 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

ОТНОСНО: Информация за текущи дейности за периода м. 02 - 03/2020г. 

 

РЕШЕНИЕ № УС - 27. 154 

 

 На основание чл. 25, ал. 2, т. 7 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на МИГ Кирково - Златоград: 
1. Приема информацията за текущите дейности на СНЦ „МИГ – Кирково – Златоград“ за периода м. 02-03/2020 г. 

 

2.  Одобрява отговорите на поставени въпроси 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” – ВТОРИ ПРИЕМ, публикувани в ИСУН към Процедурата и в сайта на МИГ. https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/priem 

na_proekti/ vaprosi-1-2-myarka-75.pdf 

 

 Настоящето решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“ проведено на 27. 03. 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 

 

https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/priem%20na_proekti/%20vaprosi-1-2-myarka-75.pdf
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/priem%20na_proekti/%20vaprosi-1-2-myarka-75.pdf

