
              
 

 
ПРОТОКОЛ №2/27.01.2020 г. 

 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ 
МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 
 Днес, 27.01.2020 г., от 17,00 часа се проведе  заседание на Управителния съвет 
на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - общини Момчилград 
и Крумовград“. Заседанието на Управителния съвет се проведе в офиса на МИГ -  град 
Момчилград, ул.”Девети септември” №1, ет.4.  
 
На заседанието присъстваха следните членове на УС: 
 Зам. Председател на УС: Абидин Хаджимехмед;  
 Членове на УС: 1. Юмер Юмер;  
                           2. Гинчо Колев;   
                           3. Сабахтин Караибрям;  
                           4. Милка Семерджиева;  
                           5. Фикрет Хабиб. 
 
На заседанието присъстваха: Изпълнителния директор на МИГ – г-жа Марийка 
Христозова, експертите по прилагане на СВОМР – г-н Айхан Курт  и г-н Халил Халил 
и експерт- административни дейности – г-жа Неджибе Гюлистан. 

На заседанието не присъства г-н Метин Ибрям – Председател на УС на МИГ. Съгласно 
чл.37, ал.1 от Устава на Сдружението, при отсъствие на председателя заседанието се 
ръководи от определените заместник-председатели или от друг член на УС. Във връзка 
с гореизложеното, заместник-председателя на УС – г-н Абидин Хаджимехмед откри 
заседанието. Предложи заседанието да протече при следния дневен ред: 

Точка първа: Присъствие на персонала на МИГ на заседанието на УС, определяне на 
протоколчик, който да води заседанието; 

Точка втора: 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 2019 година; 

Дневният ред бе подложен на гласуване и бе приет единодушно със 6 гласа „ЗА”, 0 
гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”. 
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 По т. 1 от дн. ред. 

      След гласуване от членовете на УС със 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се взе следното решение: 

                                                                 РЕШЕНИЕ №1 

На заседанието на УС да присъстват  г-н Айхан Курт, г-н Халил Халил – експерти 
по прилагане на СВОМР и г-жа Неджибе Гюлистан – експерт” Административни 
дейности”, като протоколчик на заседанието да бъде г-жа Неджибе Гюлистан.    

По т. 2 от дн. ред. 

Г-жа Христозова – изпълнителен директор на МИГ, запозна присъстващите с 

изготвения от МИГ годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ 

Момчилград-Крумовград“ за 2019 година. Също така заяви, че докладът се изпраща за 

одобрение от страна на УО на ПРСР 2014-2020 г. до 31.01.2020 г. След като 

присъстващите членове се запознаха с доклада взеха следното            

РЕШЕНИЕ №2 

На основание чл.36, ал.1, т.8 от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 6 
гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 
Момчилград - Крумовград, реши:     

• Приема  изготвения доклад по подмярка 19.4. „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Момчилград-
Крумовград“ за 2019 година; 

• Възлага на Изпълнителния директор на МИГ- общини Момчилград и 
Крумовград да изпрати до 31.01.2020 г. за одобрение от страна на УО на 
ПРСР 2014-2020 г. 

Всички одобрени документи на заседанието са неразделна част от този протокол. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет на „МИГ 
Момчилград - Крумовград“ бе закрито. 
    

дата: 27.01.2020 г.                         Заместник- Председател на УС:/П/ 
гр. Момчилград                                                                              Абидин Хаджимехмед 
                                                                                           
                                                                             Протоколчик:/П/ 
                                                                                Експерт“Административна дейност“ 
                                                                             /Неджибе Гюлистан/ 
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