
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони", 

МИГ Момчилград - Крумовград 

ПРОТОКОЛ №4/02.05.2018 г. 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -

ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Днес, 02.05.2018 г., в неприсъствено заседание на Управителния съвет, състоящ 
се от Председател на УС: Метин Бейсим Ибрям; 

Зам. Председател на УС: Абидин Хаджимехмед; 
Членове на УС: 1. Юмер Юмер; 

2. Гинчо Колев; 
3. Сабахтин Караибрям; 
4. Милка Семерджиева; 
5. Фикрет Хабиб; 

се разгледа следната точка: 

1. Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура № № 
ВС16КГОР002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на 
производствения капацитет в МСП". 

Във връзка с провеждане на подбор на проектни предложения по процедура 
ВО16КРОР002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на  
производствения капацитет в МСП" и на основание чл.44, ал.1 на ПМС 161/04.07.2016 
г. и Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 
Стратегията за ВОМР е необходимо сформиране на Комисия за подбор за проектни 
предложения. 

По т. 1 от дн. ред. 
На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.2, ал.З и ал.4 от Устава на МИГ 

Момчилград-Крумовград , с 7 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", УС на МИГ Момчилград - Крумовград, взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ № 1 
ГОпределяне на комисия за подбор на проектни предложения в следния състав: 

1. ЕРГЮН АХМЕД ФЕЙЗИ - Предсепатеп ня КППП, член на колективния върховен орган на 
МИГ, без право на глас, адрес: : -
висше образование - магистър, Квалификация - Социални, стопански и правни науки, профил 
Финанси. 

Сдружение „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград", Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 
гр.Момчилград, ул. "Девети септември''№1, ет.4, тел: 0886742637, е-та\\:т\а тк2015(5)аЬу.Ьп, шеЪ: 

и/и/и/. Ь Ир:/шшш. т/дтотспИдгаа1. сот/ 



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони" 

МИГ Момчилград - Крумовград 

2. ХАЛИЛ САЛИ ХАЛИЛ - Секретар на КППП, член на екипа на МИГ, без право на глас, 
адрес: \ 
Висше образование - магистър, Квалификация - Технически науки, профил Машинен инженер, 
експерт прилагане на мерки от СВОМР. 

3. Членове на КППП с право на глас: 

ДОБРИН МИХАЙЛОВ САВЧЕВ— външен експепт - оценител / с право на глас/, 
адрес: г. : .<:.>р« >»•.•», ул. „Свищовска М 03, Вх. Б, тел. $. 
Висше образование - магистър, Квалификация - Технически науки, профил Автоматика, 
компютърна техника и технологии. 

СОНЯ МАЛИНОВА АНГЕЛОВА - външен експерт - оценител / с право на глас/, 
адрес: : ш 
Висше ( 5разование - магистър, Квалификация - Социални, стопански и правни науки, 
направле ше - Икономика, Технически науки - направление Електротехника, елестроника и 
автомата :а. 

ВАСКА ШКОЛОВА КАПТЕБИЛОВА - външен експерт - оценител / с право на глас/, 
адрес: 
Висше с |'разование - магистър, Квалификация - Технически науки, профил Биотехнологии, 
Храните, ни технологии, Общо инженерство. 

Резерви членове на КППП: 

1. I ШИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА - външен експерт - оценител по прилагане мерки 
с • СВОМР 

адрес: ' I . 
Висше о разование - магистър, Квалификация - Технически науки, профил Комуникационна и 
компюп ша техника. 

2. I АРАМФИЛКА АНГЕЛОВА ТЮРДИЕВА- външен експерт - оценител по 
г жлагане мерки от СВОМР 

адрес: умовп рия 
Висше бразование - мшиетър, Квалификация - Социални, стопански и правни науки, 
направл! тие- Счетоводство и контрол. 

3. ] ЕДЖАТ ФАИК МЕХМЕДАЛИ - член на колективния върховен орган на МИГ, 
адрес: • I 

Сдруже, ./е„Местна инициативна група Момчилград-Крумовград" Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 
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Висше об газование - бакалавър, Квалификация - Педагогически науки, профил Математика, 
физика, и; (форматика и информационни технологии. 

П.Възлаг I на Председателя на УС, със своя заповед да определи комисия за подбор на 
проектни предложения; 

Ш.Възла: а на Изпълнителния директор да изготви и подаде заявки за потребителски 
профили в ИСУН 2020 по образец на същите лица с посочени права на достъп по 
модули, < ъгласно Приложение №1; 

IV. Кош е от заповедта, заедно с копие от попълнените заявки за потребителски 
профили да бъдат изпратени по олектронната поща до ЦКЗ и до УО на ОПИК. 

Всички с добрени документи на неприсъственото заседание са нераз^лща част от този 
протокох 

дата: 02.( 5.2018г. 
гр. Момч илград 

ш 
Председател^ 

[к̂ шн И 

Протоколчик: 
Експерт"Административна дейност" 
/Неджибе Гюлистан/ 

Сдружен! е. „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград", Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 
гр.К омчилград, ул."Девети септември"№1, ет.4, тел: 0886742637, е-таН:т'ю тк2015(р>аЬу.Ьа, шеЬ: 
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