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ПРОТОКОЛ №10/04.07.2022 г. 

 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ 

МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 

 

Днес, 04.07.2022 г. се проведе заседание на Управителния съвет на сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група - общини Момчилград и 

Крумовград“. Заседанието се проведе в офиса на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград в град Момчилград, ул.“Девети септември“ №1, ет.4. Участие взеха 

следните членове: 

1. Председател на УС - Найме Мустафа 

2. Зам. Председател на УС – Абидин Хаджимехмед; 

3. Юмер Юмер;  

4. Гинчо Колев;   

5. Сабахтин Караибрям;  

6. Милка Семерджиева;  

7. Фикрет Хабиб. 

 

На заседанието присъства и екипа на МИГ- г-жа Небахат Юсеин – изпълнителен 

директор,  с право на съвещателен глас и  г-н Айхан Курт -  експерт по прилагане на 

СВОМР. 

Председателят на УС- г-жа Найме Мустафа откри заседанието и предложи  да протече 

по следния дневен ред: 

Точка първа: Присъствие на персонала на МИГ- Момчилград-Крумовград на 

заседанието на УС и определяне на протоколчик, който да води заседанието; 

Точка втора: Промени в Общото събрание на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград“ – освобождаване на членове и избор на нови членове  в Общото събрание 

на Сдружението; 

Точка трета: Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград“ по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. по 

процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.610; 

Точка четвърта: Приемане на годишен доклад на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград“, съгласно чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за 2021 година; 
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Точка пета: Приемане на отчет за дейността на УС на СНЦ“МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград“ за 2021 г. 

Точка шеста: Вземане на Решение за свикване на Общо събрание на Сдружението. 

Определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Общото събрание на 

Сдружението; 

Точка седма: Други. 

Дневният ред бе подложен на гласуване и бе приет единодушно с 7 гласа „ЗА”, 0 

гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”. 

  

 По т. 1 от дневния ред 

След гласуване от членовете на УС единодушно с 7 гласа „ЗА”, 0 гласа 

„ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се взе следното решение: 

                                                                 РЕШЕНИЕ №1 

На заседанието на УС да присъства г-н Айхан Курт – експерт по прилагане на 

СВОМР. Определя протоколчик на  заседанието на УС да бъде г-н Айхан Курт.   

По т. 2 от от дневния ред 

Изпълнителният директор Небахат Юсеин  информира членовете на УС  за постъпили 

заявления през месец юни  2022 г.  за напускане на сдружението от следните членове: 

Местан Местан - земеделски производител, Ахмед Хасан - земеделски производител, 

Байсе Мустафа - земеделски производител; Ерай Юмер - земеделски производител, 

Бисер Карабашев- земеделски производител. Съгласно чл. 20, ал. т. 1 от устава, 

членството е прекратено по собствено желание, с едностранното писмено заявление, 

отправено до Управителния съвет, считано от датата на получаването му.  

Съгласно чл. 20,  т. 4 поради настъпила кончина се прекратява членството на Рамадан 

Ахмед – физическо лице, Себахтин Юсеин – физическо лице и ЕТ „Хан - Младен 

Мандов“ с представляващ Младен Мандов. 

Представени са и протоколи от проведени заседания за промяна на представящото лице  

на: ОУ „Иван Вазов“ с. Поточница с представляващо лице Любомир Мирчев и Народно 

читалище  „Христо Ботев“ гр. Крумовград с представляващо лице Недялка Георгиева. 

Съгласно чл.15, ал.2 от устава Изпълнителният директор Небахат Юсеин информира 

членовете за постъпили заявления за членство в организацията от името на: 

1. Ерай Хюсеин Хюсеин с. Груево, общ. Момчилград– земеделски производител; 

2. Дуралии Хасан Дурали с. Лале, общ. Момчилград – земеделски производител; 
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3. Сезгин Мустафа Хасан с. Момина сълза, общ. Момчилград – земеделски 

производител; 

4. Кристиян Христов с. Ново Соколино, общ. Момчилград - земеделски 

производител; 

5. “Мегюс“  ЕООД с представляващ Сабри Мехмед Исмаил; 

6. Хасан Осман Сюлейман- месторабота общ. Крумовград, с.Чал – земеделски 

производител; 

7. Басри Рамадан Ахмед с.Малко Каменяне, общ. Крумовград – физическо лице; 

8. Керим Сюлейман Халилефенди с.Раличево №14, общ. Крумовград 

 

РЕШЕНИЕ №2 

На основание чл.36, ал.1, т. от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград, с 7 гласа 

„ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 

Момчилград - Крумовград, реши:    

1. Приема за членове на СНЦ МИГ Общини Момчилград и Крумовград:  

 Ерай Хюсеин Хюсеин с. Груево, общ. Момчилград– земеделски 

производител; 

 Дуралии Хасан Дурали с. Лале, общ. Момчилград – земеделски 

производител; 

 Сезгин Мустафа Хасан с. Момина сълза, общ. Момчилград – земеделски 

производител; 

 Кристиян Христов с. Ново Соколино, общ. Момчилград - земеделски 

производител; 

 “Мегюс“  ЕООД с представляващ Сабри Мехмед Исмаил; 

 Хасан Осман Сюлейман- месторабота общ. Крумовград, с.Чал – 

земеделски производител; 

 Басри Рамадан Ахмед с.Малко Каменяне, общ. Крумовград – физическо 

лице; 

 Керим Сюлейман Халилефенди с.Раличево №14, общ. Крумовград 

 

2. Приема промяната на представляващите лица на: 

 ОУ „Иван Вазов“ с. Поточница с представляващо лице Любомир Мирчев 

 Народно читалище „Христо Ботев“ гр. Крумовград с представляващо 

лице Недялка Георгиева. 
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По т. 3 от от дневния ред 

Г-жа Небахат Юсеин – изпълнителен директор на МИГ запозна присъстващите членове  

с обявата за откриване на процедура чрез подбор на Управляващият орган на Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 за подбор на проектни 

предложения за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

По подмярката се финансират дейности, свързани с учредяване на МИГ за кандидат 

местно партньорство, в което не участва МИГ, популяризиране на подхода ВОМР 

(само за общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмни периоди 

2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. на териториите или част от териториите, за които се 

кандидатства), процеса на разработване на стратегия за ВОМР (за всички кандидати), 

обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на 

територията, подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на 

местната общност във връзка с подготовката на стратегията и координация на 

изпълнението на подготвителните дейности. 

Членовете на УС бяха запознати и с целта на предоставяната безвъзмездна финансова 

помощ по процедурата, очаквани резултати, минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект, допустими кандидати, 

критериите за допустимост и недопустимост на кандидатите, допустимите  дейности и  

категории разходи за финансиране и критерии и методика за оценка на проектите.  

Във връзка с кандидатстването на МИГ Общини Момчилград – Крумовград  е 

необходимо да бъде взето Решение на  колективният върховен орган на МИГ, с което 

се дава съгласие за кандидатстване и  реализиране на проекта. 

След като членовете на УС се запознаха с информацията за кандидатстването на МИГ 

Общини Момчилград – Крумовград  взеха следното  

РЕШЕНИЕ №3 

На основание чл.36, ал.1, т.8 от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград, с 7 

гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 

Момчилград - Крумовград, реши:    

 

 Приема информацията за кандидатстване на СНЦ „МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград“ по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 
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„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. по процедура 

за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.610 и   реализиране на 

проекта 

 Предлага на Общото събрание да вземе решение за кандидатстване на СНЦ 

„МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ по подмярка 19.1„Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от ПРСР 2014 - 2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.610 и   реализиране на проекта 

 

По т. 4 от дневния ред 

Членовете на УС се запознаха с изготвения от страна на екипа на МИГ годишен доклад 

на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ за 2021 година, съгласно чл.40, ал.2 

от ЗЮЛНЦ и взеха следното  

РЕШЕНИЕ №4 

На основание чл.36, ал.1, т.8 от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 7 гласа „ЗА”, 

0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ Момчилград - 

Крумовград, реши:    

 Приема годишния доклад на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 

2021 година, съгласно чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ; 

 

По т. 5 от дневния ред 

Членовете на УС се запознаха с изготвения отчет за дейността на УС на СНЦ“МИГ- 

общини Момчилград и Крумовград“ за 2021 г. 

РЕШЕНИЕ №5 

На основание чл.36, ал.1, т.8 от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 7 

гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 

Момчилград - Крумовград, реши:    
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Приема отчета за дейността на УС на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ 

за 2021 г. 

 

По т. 6 от дневния ред. 

По тази точка от дневния ред членовете на УС взеха решение за свикване на Общо 

събрание, определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Общото 

събрание. След обсъждане от страна на членовете на УС, относно датата, часа и 

дневния ред  се стегна до следното   

 

РЕШЕНИЕ №6 

 

На основание чл.28, ал.1, чл.36, ал.1, т.8   от Устава на МИГ Момчилград-

Крумовград , с 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 

УС на МИГ Момчилград - Крумовград, реши:     

 

 Общото събрание да бъде проведено на 15.07.2022 година в град Крумовград, в 

заседателната зала на Общинския съвет – град Крумовград, ул.“Трети март“ №3  

от 16,00 часа. Дневният ред за провеждане на Общото събрание да бъде 

следният: 

1. Приемане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград“ по подмярка 19.1„Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. по процедура за подбор 

на проектни предложения №BG06RDNP001-19.610 и  реализиране 

на проекта; 

2. Приемане на годишен доклад и финансов отчет на СНЦ“МИГ- 

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

ЗЮЛНЦ за 2021 година; 

3. Приемане на отчет за дейността на УС на СНЦ“МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград“ за 2021 г. 

4. 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 2021 година; 

5. Приемане на Програма за дейността на СНЦ „МИГ Момчилград-

Крумовград“ за 2022 година; 
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6. Приемане на бюджет  на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград“ за 

2022 година; 

 

 Във връзка с приетите решение Управителния съвет възлага на Изпълнителния 

директор на МИГ да предприеме последващи действия, свързани с подготовката 

и провеждането на Общото събрание на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград", а именно: 

1. Да подготви покана, която да съдържа дневния ред, датата, часа и 

мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то 

се свиква; 

2. Поканата да се обнародва на електронната страница на МИГ; 

3. Поканата да се постави на мястото на обявление в сградата, в която 

се намира управлението на сдружението- град Момчилград, 

ул."Девети септември" №1, ет.4, както и пред сградата на изнесения 

офис в град Крумовград, ул."Трети март" №3, ет.1; 

4. Поканата да се постави пред сградите на общинските 

администрации на двете общини - Община Момчилград и Община 

Крумовград; 

5. Срокът за горепосочените действия, свързани с обнародване на 

поканата на страницата на МИГ и поставянето на обявата да бъде 

най-малко 7 календарни дни преди насрочения ден. 

 

Всички одобрени документи на присъственото заседание са неразделна част от този 

протокол. 

 

град Момчилград 

дата: 04.07.2022 г.                                   Председател на УС:/П/ 

                                                                                                    /Найме Мустафа Мустафа/ 

                                                                                           

                                                                 Протоколчик :/П/ 

                                                                    Айхан Курт – експерт по прилагане на СВОМР / 


