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ПРОТОКОЛ №5/04.03.2021 г. 

 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - 

ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 

 

 

Днес, 04.03.2021 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.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. 

 

Неприсъственото заседание  протече при следния дневен ред:  

Точка първа: Актуализиране на индикативния график на приеми по мерки от СВОМР 

на МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 2021 г. 

Точка втора: 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; 

Точка трета: 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; 

Точка четвърта: Взимане на решение за отваряне на прием по процедура 

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, 
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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. 

По т. 1 от дн. ред. 

Във връзка със стартиране на прием по  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 възникна необходимост да се актуализират периодите на приеми по 

мярката и което налага да се актуализира индикативния график на приеми по мерки от 

СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 2021 година. 

Във връзка с гореизложените обстоятелства 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:     

 Да се актуализира индикативния график на приеми по мерки от СВОМР на 

МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 2021 година; 

 Възлага на изпълнителния директор на МИГ да предприеме мерки за 

публикуване на актуализирания индикативен график на приеми по мерки от 

СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград на сайта на сдружението. 

По т. 2 от дн. ред. 

Председателят на УС - г-жа Найме Мустафа- представляваща Община Момчилград в 

УС  и Зам. Председателя на УС –г-н Абидин Хаджимехмед – представляващ Община 

Крумовград в УС си подадоха молби за самоотвод, поради факта, че решенията, които 

ще се взимат касае процедура от СВОМР -  BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград 

– Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно 

наследство”  финансирана от ПРСР 2014-2020 г.  по която  се предвижда двете общини 

да бъдат кандидати и те като представляващи попадат в хипотезата за възникване на 

конфликт на интереси. 

 Поради изложените обстоятелства възниква необходимост да се взе решение, с което 

член на УС да бъде упълномощен да предприеме действия, свързани с процедура 
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BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното културно наследство”. 

Във връзка с гореизложените обстоятелства членовете на УС взеха следното  

РЕШЕНИЕ 2 

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:     

 УС на МИГ-общини Момчилград и Крумовград  упълномощава Фикрет Емин 

Хабиб да утвърди  Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-

19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното културно наследство”, както и да предприеме  

последващи действия, свързани с процедурата. 

По т. 3 от дн. ред. 

Членовете на УС се запознаха  с Условията за кандидатстване и приложенията към тях 

по процедура BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” и взеха 

следното  

РЕШЕНИЕ 3 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.4  от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 

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

Момчилград - Крумовград, реши:     

 Съгласува и утвърждава Насоки за кандидатстване по процедура  

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство”  с два 

крайни срока за кандидатстване , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград, в т.ч обява, условия за кандидатстване, документи за 

информация, документи за попълване и условия за изпълнение. 

По т. 4 от дн. ред. 
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По тази точка от дневния ред членовете се запознаха със сроковете за обявяване на 

приеми по процедура BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 

21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” с два 

крайни срока за кандидатстване , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, 

които са следните: 

Първи период на прием: 

Начало: 12.04.2021 година 

Краен срок: 31.05.2021 година, 17:00 часа.  

Втори период на прием: 

Начало: 01.09.2021 година 

Краен срок: 18.10.2021 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства 

от първия краен срок за подаване на проектни предложения ) 

След като членовете на УС на МИГ се запознаха със сроковете за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство взеха 

следното  

РЕШЕНИЕ 4 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.4  от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 

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

Момчилград - Крумовград, реши:     

 Да бъде обявен прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-

19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното културно наследство със следните срокове,  както 

следва: 

Първи период на прием: 

Начало: 12.04.2021 година 

Краен срок: 31.05.2021 година, 17:00 часа.  
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Втори период на прием: 

Начало: 01.09.2021 година 

Краен срок: 18.10.2021 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни 

средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения ) 

 Възлага на За Председателя на УС да издаде Заповед за утвърждаване на 

Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура 

BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство”  и 

отваряне на приема със горепосочените срокове. 

Всички одобрени документи на неприсъственото заседание са неразделна част от 

този протокол. 

 

дата: 04.03.2021 г.                                             Председател на УС:/П/ 

                                                                                                           /Найме Мустафа/ 

                                                                                           

                                                                             Протоколчик:/П/ 

                                                                             Експерт“Административна дейност“ 

                                                                             /Неджибе Гюлистан/ 


