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П Р О Т О К О Л №1 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД” 

 

 Днес, 15.07.2022 г. от 17,00 часа в гр.Крумовград,  ул.“Трети март“ №3 
/Заседателната зала на Общински съвет – град Крумовград/, се състоя общо събрание на 
Сдружение с нестопанска цел”Местна инициативна група – общини  Момчилград и 
Крумовград”. 

В поканата за свикване на Общо събрание, като час на започване бе посочен 16, 00 
часа. 

Към 16,00 часа при проверката на кворум се оказа, че в залата присъстват  по-малко 
от половината от всички членове. 

Поради липса на кворум събранието се отложи с един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред и се проведе, колкото и членове се явиха/ съгласно чл.30 от Устава 
на Сдружение с нестопанска цел”МИГ – общини Момчилград-Крумовград”. 

Заседанието е свикано по реда на чл.28, ал.1 от Устава на СНЦ”МИГ- общини 
Момчилград-Крумовград”, чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 
Решение на управителния съвет по протокол от 04.07.2022 година.  

При проверката на кворума се оказа, че към 17,00 часа в залата присъстват следните 
членове на СНЦ”Местна инициативна група – Момчилград-Крумовград”: 

 
1. Найме Мустафа Мустафа, представляващ община Момчилград и Председател на 

УС на МИГ; 
2. Абидин Мехмед Хаджимехмед, представляващ община Крумовград, 

Зам.председател на УС; 
3. Любомир Марчев, представляващ ОУ“Иван Вазов“ с. Поточница, общ. 

Крумовград; 
4. Хафизе Дурмуш, представляващ Център за обществена подкрепа град 

Момчилград; 
5. Юмер Садък Юмер, представляващ ВК”МЛАДОСТ-95”, член на УС на МИГ; 
6. Сабри Мехмед, представляващ Мегюс ЕООД; 
7. Назие Нури Моллахмед – „Дурал“ ООД; 
8. Огнян Славянов, представляващ Кооперация „Сдружение земеделски стопани“ – 

град Крумовград; 
9. Басри Топал,; 
10. Мюмюн Мюмюн; 
11. Марийка Тенчева Христозова; 
12. Метин Сали; 
13. Себихан Мехмед; 
14. Елмаз Алиосман; 
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15. Юсеин Оруч; 
16. Джайде Ходжа; 
17. Фахри Юсеин; 
18. Керим Халилефенди; 
19. Мехмед Чаирлъ; 
20. Мехмед Адем; 
21. Небахат Юсеин; 

 
 

Събранието се откри от Председателя на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска 

цел ”Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград”- г-жа Найме 

Мустафа Мустафа. Г-жа Мустафа благодари на всички присъстващи за отделеното време и 

заяви, че Общото събрание е свикано по инициатива на Управителния съвет, на основание 

чл.28, ал.1 от Устава на сдружението, чл.26 от Закона за юридически лица с нестопанска 

цел и Решение на управителния съвет по протокол от 04.07.2022 година. 

Спазени са изискванията на чл.28 от Устава, относно реда за свикване на общото 

събрание: 

- Изготвена е покана за провеждане на събранието, която съдържа дневен ред, датата, 

часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква; 

- Поканата е обнородвана на електронната страница на МИГ -:http://migmomchilgrad.com/,   

и е поставена на мястото на обявление в сградата, в която се намира управлението 

на сдружението, както и в сградите на общинските администрации на двете 

общини, съгласно изискванията на устава; 

- Материалите по дневния ред са били налични в офиса на Сдружението и са били на 

разположение на членовете на сдружението. 

В рамките на определения във вътрешния правилник срок не са постъпили мнения  и 

предложения по точките, включени в дневния ред на Общото събрание. 

При проверката на наличния кворум към насрочения час - 16,00 часа се установи, че на 

събранието присъстват 21 членове, което не представлява повече от половината от 

всички членове. Поради липса на кворум същото се отложи с един час по-късно – за 

17,00 часа на същото място и при същия дневен ред, на което присъстваха същите 21 

членове, които се явиха още на първоначално определения час – 16:00. На основание 

чл. 30 от Устава на Сдружението събранието е законно. 

        Г-жа Найме Мустафа – Председател на УС на СНЦ ”МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград” разясни процедурата за провеждане и гласуване, съгласно Устава на СНЦ 

”МИГ –общини Момчилград-Крумовград”, а именно: 

- Всеки член на общото събрание има право на един глас, който упражнява лично 

или чрез пълномощника; 

- Член на общото събрание няма права на глас при решаването на въпроси, отнасящи 

се до свързани с него лица, по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон; 



- Решенията на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от 

присъстващите/ т.е 50+1 от присъстващите на събранието/, като решенията 

свързани с устава на сдружението – с неговото изменение или допълнение, както и 

преобразуване на сдружението се вземат с квалифицирано мнозинство от всички 

членове, т.е най-малко 2/3 от списъчния състав; 

 

Г-жа Мустафа предложи на присъстващите членове на СНЦ ”МИГ – общини 

Момчилград-Крумовград” да допуснат в залата служителите на МИГ, наети за 

изпълнение на ВОМР – г-н Айхан Курт - експерт по прилагане на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие, г-жа Неджибе Гюлистан - експерт 

”Административни дейности”,  които не са членове на Общото събрание. 

След проведено гласуване, с 21 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 

 

Се взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1 

 

Допускат се да присъстват и да вземат участие в общото събрание – г-н Айхан 

Курт – експерт по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие, г-жа Неджибе Гюлистан – експерт”Административни дейности”. 

 

В изпълнение на чл. 33, ал. 1 от Устава на сдружението г-жа Найме Мустафа 

предложи да бъдат избрани председател, който да води събранието и протоколчик, 

който да води протокола на събранието. 

Пристъпи се към избор на председател на събранието: 

Постъпи предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Айхан Курт. 

Предвид факта, че други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване. 

След проведено гласуване с 21 гласа „ЗА” , „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 

 

Се взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2 

За председател на Общото събрание се избира г-н Айхан Курт 

 

Пристъпи се към избор на протоколчик на събранието. 

За протоколчик на събранието се предложи да бъде г-жа Неджибе Гюлистан. 

Тъй като други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване. 

След проведено гласуване с 21 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 

 

Се взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3 

За протоколчик на събранието, който да води протокола от Общото събрание 

се избира г-жа Неджибе Зекерие Гюлистан 

 

След приемане на процедурните решения, свързани с начина на работа на общото 

събрание, избраният председател на Общото събрание пристъпи към обсъждане и 

приемане на предложения дневен ред, обявен в поканата. 



Г-н Айхан Курт представи дневния ред от поканата и предложи  присъстващите 

членове  да изразят мнение по съдържание на дневния ред. Заяви, че в срока за 

предложения за нови точки в дневния ред не са постъпили такива  и поради това 

обстоятелство събранието следва да се проведе по обявения от Управителния съвет 

дневен ред, който е отразен и в поканата за свикване на Общото събрание. 

Пристъпи се към приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание. 

 

След проведено гласуване с 21 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 

 

Се взе следното  РЕШЕНИЕ №4 

 

Общото събрание ще протече по обявения в Поканата дневен ред: 

1. Взимане 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; 

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; 

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

 

      Председателстващият събранието пристъпи към изпълнение на дневния ред: 

По точка 1 от дневния ред: 

      Председателстващият събранието даде думата на г-жа Небахат Юсеин – изпълнителен 

директор на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, която представи пред 

присъстващите  предложеното от Управителния съвет на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград да се кандидатства 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. Г-жа Небахат Юсеин запозна 

присъстващите с Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 - 

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

местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., в т.ч. целите, индикаторите, общия размер на 

БФП, минимален и максимален размер, допустимите кандидати, дейностите дейности и  

разходи допустими за финансиране, срок за изпълнение на проекта.  

 След проведено гласуване с 21 гласа „ЗА” , „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 



Се взе следното  РЕШЕНИЕ по точка 1 от дневния ред 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 15 от Устава, Общото събрание:  

- Дава съгласие МИГ- общини Момчилград и Крумовград да кандидатства и 

реализира проект по процедура BG06RDNP001-19.610 - подмярка 19.1„Помощ за 

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

ПРСР 2014 - 2020 г.; 

- Възлага на изпълнителния директор на МИГ – общини Момчилград и Крумовград 

за  предприемане на  последващи действия във връзка с подготовката и подаването 

на необходимите документи по процедура  BG06RDNP001-19.610 - подмярка 

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

местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. в ИСУН 2020 до 31.07.2022 г. 

По точка 2 от дневния ред: 
 
 
Председателстващият събранието запозна присъстващите с чл. 40, ал. 3, т. 14 и чл. 56 от 
Устава, а именно, че Изпълнителния директор изготвя доклад за дейността на 
Сдружението в съответствие с чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и публикува информация за 
дейността на Сдружението и осигурява вписването в регистър на юридически лица с 
нестопанска цел, както и че УС взима решение за свикване на редовно общо събрание за 
приемане на изготвените счетоводен отчет и отчет за дейността за преходната година.  
 
Г-н Айхан Курт даде думата на г-жа Юсеин – изпълнителен директор за да представи 
доклада и счетоводния отчет на Сдружението за 2021 година.  От страна на присъстващите 
не постъпиха мнение по съдържанието на представения доклад и счетоводния отчет  и  се 
премина към гласуването им. 
 
След проведено гласуване, с 21 гласа „ЗА”, „ ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 

Се взе следното  РЕШЕНИЕ по точка 2 от дневния ред: 

- На основание чл.40, ал.3, т. 14 от Устава, Общото събрание приема доклад за 

дейността, финансов отчет  на СНЦ ”МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград” за 2021 година; 

-  Възлага на Изпълнителния директор да представи необходимите документи за 

публикуване на доклада и финансовите отчети пред Националния 

статистически институт и в Търговския регистър и регистър на юридически 

лица с нестопанска цел в определените от закона срокове. 

По точка 3 от дневния ред: 
 
Председателстващият събранието запозна присъстващите с чл. 27, ал.1, т. 12  от Устава, а 
именно, че Общото събрание приема отчета за дейността на Управителния съвет на 
Сдружението за предходната година. 
Г-н Айхан Курт даде думата на г-жа Мустафа – Председател на Управителния съвет на 
Сдружението за да представи отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 година. 
 От страна на присъстващите не постъпиха мнение по съдържанието на представения отчет 
за дейността на Управителния съвет за 2021 г.  и  се премина към гласуването им. 



 
След проведено гласуване, с 21 гласа „ЗА”, „ ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 
Се взе следното  РЕШЕНИЕ по точка 3 от дневния ред: 
 

- На основание чл. 27, ал.1, т. 12 от Устава, Общото събрание приема отчет за 
дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2021 година; 

 

По точка 4 от дневния ред: 

Председателстващият събранието даде думата на г-жа Небахат Юсеин – изпълнителен 
директор на МИГ да представи годишния доклад за извършените дейности по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на МИГ за 2021 година. От 
страна на присъстващите не постъпиха мнение по съдържанието на представения доклад  и  
се премина към гласуването им. 
 
След проведено гласуване с 21 гласа „ЗА” , „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 

Се взе следното  РЕШЕНИЕ по точка 4 от дневния ред 

- На основание чл. 27, ал. 1, т. 15 от Устава, Общото събрание приема годишния 
доклад за извършените дейности  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Момчилград-
Крумовград“ за 2021 година. 

 
 
По точка  5 от дневния ред: 
 
Г-н Айхан Курт даде думата на г-жа Небахат Юсеин да представи програмата за дейността 
на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ за 2022 г. 
От страна на присъстващите не постъпи мнение по съдържанието на програмата и  се 
премина към гласуването им. 
След проведено гласуване с 21 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 
 
Се взе следното  РЕШЕНИЕ по точка 5 от дневния ред 
 

- На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава, Общото събрание приема програма за 
дейността на СНЦ “МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 2022 година. 

 
 
По точка 6 от дневния ред: 
 
Г-н Айхан Курт   запозна присъстващите, че на основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава на 
Сдружението Общото събрание приема  всяка година бюджета на СНЦ ”МИГ- общини 
Момчилград и Крумовград”. 
 
Думата се даде на г-жа Найме Мустафа за представяне на бюджета на МИГза 2022 година, 
която подробно представи одобрения бюджет от Заместник-министъра на земеделието и 
ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г., съгласно заповед №РД09-334/25.03.2022 г. по 
отделните дейности. 
Присъстващите бяха поканени да изразят мнения по представяния бюджет на СНЦ”МИГ- 
общини Момчилград и Крумовград” за 2022 година. 
От страна на присъстващите не постъпиха запитвания и предложения по представения 
бюджет, след което  се премина към гласуване. 
 
След проведено гласуване с 21 гласа „ЗА” , „ПРОТИВ”- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 



 
Се взе следното  РЕШЕНИЕ по точка 6 от дневния ред: 
 

- На основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава, Общото събрание приема бюджета 
на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” за 2022 година. 

 
 

  

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ”МИГ- общини Момчилград-

Крумовград” бе закрито. 

Неразделна част от настоящия протокол е Списък на присъствалите членове на Сдружение 

с нестопанска цел”Местна инициативна група- общини Момчилград-Крумовград на 

общото събрание на 15.07.2022 година. 

 

Председател на Общото събрание: Айхан Назиф Курт:/П/ 

Председател на Управителния съвет: Найме Мустафа Мустафа:/П/ 

Протоколчик на Общото събрание: Неджибе Зекерие Гюлистан:/П/ 

 


