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ПРОТОКОЛ №19/26.11.2020 г. 

 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - 

ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 

 

 Днес, 26.11.2020 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:Приемане на решение за изменение и утвърждаване на Условията за 

кандидатстване 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. 

По т. 1 от дн. ред. 

Съгласно Актуализирания индикативен график за 2020 г. и индикативния график за 

2021 година втория прием 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 е планиран с начална дата 01.12.2020 г., като ще приключи на 

18.01.2021 г., 17:00 часа с остатъчен финансов ресурс след първия прием, а именно: 

241 903,44 лв. 

   

 

 

 

 

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 
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На изменение и актуализация подлежат следните раздели и приложения в Условията за 

кандидатстване по процедура  BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - 

Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”: 

I. Условия за кандидатстване: Раздел 8 – Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата: Общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения по 

мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” е в размер на 241 903,44 лв./ остатъчен финансов ресурс, след 

първи прием/; 

II. Обява – Изготвяне на нова обява по втори краен срок за кандидатстване с 

остатъчни средства в размер на 241 903,44 лв. 

III. Условия за изпълнение -  В Документи към Условия за изпълнение на 

проекти, образецът на Административен договор да бъде заменен с 

актуалния вариант наличен на сайта на ДФЗ, съгласно Указания във връзка 

с коригирани договори по подмярка 19.2. 

Във връзка с необходимостта от  изменение на документи 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,  членовете 

на УС взеха следното          

      

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:     

 Съгласува и утвърждава изменените Условия за кандидатстване 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 Момчилград и Крумовград; 

 Да бъде обявен прием 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, както следва: 

- Начало: 01.12.2020 година; 
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- Краен срок: 18.01.2021 г., 17:00 часа.  

 

 Възлага на Председателя на УС да издаде заповед за утвърждаване на 

Изменените Условия за кандидатстване по BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ 

Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и отваряне на втори 

прием на проектни предложения със горепосочения срок.  

 

Всички одобрени документи от неприъственото заседание на УС са неразделна част 

от този протокол. 

 

 

дата: 26.11.2020 г.                                            Председател на УС:……/П/………………… 

гр. Момчилград                                                                                 / Найме Мустафа/ 

                                                                                           

   

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

                                                                           Експерт“Административни дейности“ 

                                                                               /Неджибе Гюлистан/ 

  

 

 

 

  

      

 

      

 


