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ОТЧЕТ 

за дейността на  Управителния съвет на СНЦ “Местна инициативна група 

Момчилград - Крумовград“ за 2021 г. 

 

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнение на задълженията на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград“ (МИГ Момчилград-

Крумовград) във връзка с изготвяне и представяне пред общото събрание на отчет за 

дейността на Управителния на основание чл. 36, ал.1, т.6 от Устава. 

 

Проведени заседания на Управителния съвет на МИГ, обсъждани въпроси и взети 

решения през 2021 година: 

През 2021 година са проведени  14 заседания  на Управителния съвет , на които са 

обсъдени въпроси и взети решения, както следва: 

 

№ Дата на провеждане Обсъждани въпроси/ Взети решения относно: 

1 05.01.2021 г. Одобрение  на оценителния доклад, изготвен от 

Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура на подбор на проекти BG06RDNP001-

19.279.МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ , с 

първи краен срок за кандидатстване,  финансирана от 

ПРСР 20104-2020г. от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград. 

2 15.01.2021 г. Удължаване на срока за прием на проектни предложения 

по процедура BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград 

- Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти” по втори  краен срок за 

кандидатстване от Стратегия за ВОМР на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград.  

   

 

 

 

 

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И 

КРУМОВГРАД“ 
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3 22.01.2021 г. - Приемане на годишен доклад за извършените дейности 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Момчилград-

Крумовград“ за 2020 година; 

 - Приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението 

на СВОМР – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на Стратегии за водено от общностите местно 

развитие“; 

 - Приемане на решение за изменение и утвърждаване на 

Условия за кандидатстване и приложенията към тях по 

процедура BG06RDNP001-19.279.МИГ Момчилград 

Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“, по втори краен срок за 

кандидатстване, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ- общини  Момчилград Крумовград.  

- Приемане на решение за изменение и утвърждаване на 

Условия за кандидатстване и приложенията към тях по 

процедура BG06RDNP001-19.392 -МИГ Момчилград - 

Крумовград - мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“, по втори краен срок за 

кандидатстване, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград 

4 24.02.2021 г. - Приемане на правила за работа на оценителна комисия 

при подбор на проекти по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001- 19.374 - 

„МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”, с втори  краен срок за кандидатстване,  

финансирана от ПРСР 20104-2020г. от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград; 

- Обсъждане и вземане на Решение относно 

квалификацията и професионалния опит на председателя, 

секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч 

външните експерти, които да участват в КППП по 

процедура BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - 

Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, с 

втори краен срок за кандидатстване, финансирана от 

ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ- общини 
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Момчилград и Крумовград и наличие на съответствие на 

квалификацията и професионалния им опит с конкретната 

процедура и със задачите, които членовете на КППП 

следва да изпълняват съобразно вида на оценяваните 

проекти;   

- Назначаване на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001- 19.374 - 

„МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”, с втори краен срок за кандидатстване, 

финансирана от ПРСР 20104-2020г. от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград. 

 

5 04.03.2021 г. -Актуализиране на индикативния график на приеми по 

мерки от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград за 2021 г. 

-  Взимане на Решение за упълномощаване на член на УС 

на МИГ, относно утвърждаване на Условия за 

кандидатстване и приложенията към тях по процедура 

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, 

мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното културно наследство”  финансирана от ПРСР 

2014-2020 г. от Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград; 

- Приемане и утвърждаване на Условия за кандидатстване 

и приложенията към тях по процедура BG06RDNP001-

19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

културно наследство” финансирана от ПРСР 2014-2020 г. 

от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

-  Взимане на решение за отваряне на прием по процедура 

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, 

мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното културно наследство“ финансирана от ПРСР 

2014-2020 г. от Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград. 

6 24.03.2021 г. - Приемане на правила за работа на оценителна комисия 

при подбор на проектни предложения по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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BG06RDNP001-19.279.МИГ Момчилград Крумовград –

мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“, по втори краен срок за кандидатстване,  

финансирана от ПРСР 20104-2020г. от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград; 

- Обсъждане и вземане на Решение относно 

квалификацията и професионалния опит на председателя, 

секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч 

външните експерти, които да участват в КППП по 

процедура BG06RDNP001-19.279.МИГ Момчилград 

Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ по втори краен срок за 

кандидатстване, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград и наличие на 

съответствие на квалификацията и професионалния им 

опит с конкретната процедура и със задачите, които 

членовете на КППП следва да изпълняват съобразно вида 

на оценяваните проекти;   

- Назначаване на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.279.МИГ 

Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ по втори краен срок 

за кандидатстване, финансирана от ПРСР 20104-2020г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

- Утвърждаване на изменени Условия за кандидатстване и 

приложенията към тях по процедура BG06RDNP001-

19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 

21„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

културно наследство, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. 

от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

7 27.04.2021 г. - Актуализация на СВОМР на МИГ- общини Момчилград 

и Крумовград, във връзка с осигурени допълнителни 

средства от УО на ПРСР 2014-2020 г.  за преходния 

период 2021 г. и 2022 година и възможността да се 

кандидатства за тези допълнителни средства; 

- Актуализация на СВОМР на МИГ- общини Момчилград 

и Крумовград, във връзка с прехвърляне на средства от 

мярка 4.1.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“ към 

мярка 6.4.1“ Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
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дейности“; 

- Обявяване на обществено обсъждане на проекта на 

изменение на СВОМР на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград във връзка с допълнителното финансиране по 

подмерки 19.2 и 19.4 за преходния период 2021г.-2022 г. и 

преразпределение на остатъчния финансов ресурс по 

мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към 

мярка 6.4.1“ Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“; 

- Приемане на годишен доклад на СНЦ“МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград“, съгласно чл.40, ал.2 от 

ЗЮЛНЦ; 

-Взимане на Решение за свикване на Общо събрание на 

Сдружението. Определяне на място, дата, час и дневен ред 

за провеждане на Общото събрание на Сдружението; 

8 17.05.2021 г. - Одобрение на оценителния доклад, изготвен от 

Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура на подбор на проекти № BG06RDNP001-19.374 

„МИГ Момчилград – Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, с 

втори краен срок за кандидатстване,  финансирана от 

ПРСР 20104-2020г. от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград 

9 02.06.2021 г. - Приемане на правила за работа на оценителна комисия 

при подбор на проектни предложения по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, 

мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното културно наследство”, по първи краен срок за 

кандидатстване,  финансирана от ПРСР 20104-2020 г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

-  Обсъждане и вземане на Решение относно 

квалификацията и професионалния опит на председателя, 

секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч 

външните експерти, които да участват в КППП по 

процедура BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – 

Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното културно наследство” по първи 

краен срок за кандидатстване, финансирана от ПРСР 

2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ- общини Момчилград и 
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Крумовград и наличие на съответствие на квалификацията 

и професионалния им опит с конкретната процедура и със 

задачите, които членовете на КППП следва да изпълняват 

съобразно вида на оценяваните проекти;   

- Назначаване на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.425 – МИГ 

Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното културно 

наследство” по първи краен срок за кандидатстване, 

финансирана от ПРСР 20104-2020 г. от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград. 

10 05.07.2021 г. - Одобрение на оценителен доклад, изготвен от Комисията 

за подбор на проектни предложения по процедура за 

предостяване на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, 

мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното културно наследство”, по първи краен срок за 

кандидатстване,  финансирана от ПРСР 20104-2020 г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

11 23.09.2021 г. - Одобрение  на оценителен доклад, изготвен от 

Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура на подбор на проекти BG06RDNP001-

19.279.МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ , с 

втори  краен срок за кандидатстване,  финансирана от 

ПРСР 20104-2020г. от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград; 

-Приемане на индикативен график за приеми на мерки от 

СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград  за 

2022 година 

12 28.09.2021 г. -Одобрение на проект на планирани дейности и разходи за 

2022 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие”, съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г. на МЗХГ.                   

13 21.10.2021 г. - Приемане на правила за работа на оценителна комисия 

при подбор на проектни предложения по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, 

мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 
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местното културно наследство” по втори краен срок за 

кандидатстване,  финансирана от ПРСР 20104-2020 г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

-Обсъждане и вземане на Решение относно 

квалификацията и професионалния опит на председателя, 

секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч 

външните експерти, които да участват в КППП по 

процедура BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – 

Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното културно наследство” по втори 

краен срок за кандидатстване, финансирана от ПРСР 

2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград и наличие на съответствие на квалификацията 

и професионалния им опит с конкретната процедура и със 

задачите, които членовете на КППП следва да изпълняват 

съобразно вида на оценяваните проекти;   

-Назначаване на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.425 – МИГ 

Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното културно 

наследство” по втори краен срок за кандидатстване, 

финансирана от ПРСР 20104-2020 г. от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград. 

14 22.12.2021 г. - Одобрение на оценителен доклад, изготвен от Комисията 

за подбор на проектни предложения по процедура за 

предостяване на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, 

мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното културно наследство” по втори краен срок за 

кандидатстване,  финансирана от ПРСР 20104-2020 г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

 

 

 

НАЙМЕ МУСТАФА:/П/ 

Председател на Управителния съвет 

На СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград 


