
              
 

 
Сдружение „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград“, Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 

гр.Момчилград, ул.“Девети септември“№1, ет.4, e-mail:mig_mk2015@abv.bg, web: 
www.http:/www.migmomchilgrad.com/ 

 

 

ПРОТОКОЛ №15/27.09.2022 г. 

 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - 

ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 

 

 Днес, 27.09.2022 г. се проведе  неприсъствено заседание на Управителния съвет 

на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - общини Момчилград 

и Крумовград“. Участие взеха следните членове: 

 

 

1. Найме Мустафа – Председател на УС; 

2.Абидин Хаджимехмед – Зам. Председател на УС; 

3.Юмер Юмер - член;  

4. Гинчо Колев - член;   

5. Сабахтин Караибрям - член;  

6. Милка Семерджиева - член;  

7. Фикрет Хабиб - член. 

 

Неприсъственото заседание протече при следния дневен ред: 

 

 

Точка първа: Одобрение на проект на планирани дейности и разходи за 2023 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.                   

По т. 1 от дн. ред. 

Г-жа Небахат Юсеин – изпълнителен директор на МИГ запозна членовете на УС, 

относно изпълнение на чл.12, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", а 

имено: МИГ следва да представи до 30.09.2022 г. в Министрество на земеделието 

планирани дейности и разходи/бюджета на МИГ за 2023 година. Срокът за представяне 

на информацията е 30.09.2022 г. Членовете на УС се запознаха с проекта на  

планираните дейности и разходи   по подмярка 19.4 за 2023 г., съгласно Таблица за 

одобрение на планираните разходи.  Членовете УС взе следното  

   

 

 

 

 

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 
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РЕШЕНИЕ №1 

 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, 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, реши:     

 Одобрява планираните дейности и разходи за 2023 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 

Министерство на земеделието; 

 Възлага на изпълнителния директор на МИГ за последващи действия, като 

до 30.09.2022 година планираните дейности и разходи за 2023 г. по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” да бъдат изпратени за съгласуване до 

Министерство на земеделието. 

 

Всички одобрени документи от неприъственото заседание на УС са неразделна част 

от този протокол. 

 

 

дата: 27.09.2022 г.                                             Председател на УС:…П…………………… 

гр. Момчилград                                                                                 / Найме Мустафа/ 

                                                                                           

   

                                                                          Протоколчик:…П…………………... 

                                                                              Експерт“Административни дейности“ 

                                                                           /Неджибе Гюлистан/ 

  

 

 

 

  

      

 

      

 


