
                 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 
 

ПРОТОКОЛ №5/21.02.2020 г. 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ 

МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 
 
 

 Днес, 21.02.2020 г., 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 
Крумовград, ул.”Трети март” №3.  
 
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:  Eкспертите по прилагане на СВОМР – г-н Айхан Курт  и 
г-н Халил Халил. 

Поради отсъствието на Председателят на УС – г-н Метин Ибрям заседанието се  откри 
г-н Хаджимехмед – зам. председател на УС. Г-н Хаджимехмед предложи заседанието 
да протече при следния дневен ред: 

Точка първа: Присъствие на персонала на МИГ –Момчилград-Крумовград на 
заседанието на УС и определяне на протоколчик, който да води заседанието; 

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 
BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, 
включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-
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добрата пригодност за заетост“  с един краен срок за кандидатстване и последващи 
действия, свързани с процедурата.  

Точка трета:  Утвърждаване на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по 
процедура BG05M9OP001-2.092–„МИГ Момчилград - Крумовград – Активно 
приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното 
участие и по-добрата пригодност за заетост“  с един  краен срок за кандидатстване. 
 
 
Дневният ред бе подложен на гласуване и бе приет единодушно със 6 гласа „ЗА”, 0 
гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”. 
 
 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, като протоколчик на заседанието да бъде г-н Айхан 
Курт.     

 

По т. 2 от дн. ред. 

        Г-н Айхан Курт – отговорен експерт по процедурата заяви, че  процедура 
BG05M9OP001-2.092–„МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, 
включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-
добрата пригодност за заетост“   е съгласувана с УО на ОПРЧР 2014-2020г. и  МФ. Като 
бенецициенти по процедурата се явяват и Общините Момчилград и Крумовград.  
Председателят и зам.председателя на УС на МИГ са представители на съответно на 
Община Момчилград и Община Крумовград, във връзка с което е налице предпоставка 
за възникване на конфликт на интереси. На основание чл.63, ал.1 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(ДВ бр.7, от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр.20 от 06.03.2018г., в сила от 06.03.2018 г., 
доп., бр.21 от 9.03.2018 г., в сила от 23.01.2018 г.), Председателят на УС на МИГ е 
длъжен да си направи самоотвод, ако е възникнал конфликт на интереси (чл.52 и чл.53 
от ЗПКОНПИ). Горепосочените изисквания са задължителни за участниците в органите 
на управление и контрол на Местните инициативни групи (§2.(1), т.2 от 
Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ). 
 Съгласно чл.34, параграф 3, буква „б” от Регламент (ЕС) №1303/2013 и чл.4 от ПМС 
161/2016 г., задачите на МИГ включват провеждане на процедури за подбор на проекти 
и спазване на ред за оценка, при който: 

- Определена е недискриминационна процедура за подбор на проекти; 
- Определени са обективни критерии за операции; 

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

гр.Момчилград, ул.“Девети септември“№1, ет.4, тел: 0886742637, e-mail:mig_mk2015@abv.bg, web: 
www.http:/www.migmomchilgrad.com/ 

 



                 
 
 

- Процедурата не допуска конфликт на интереси. 
Съгласно ЗУСЕСИФ, чл.2.(2).... При управление на средствата от ЕСИФ не се допуска 
конфликт на интереси по смисъла на чл.57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) №966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 
ЕВРАТОМ) №1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-
нататък „Регламент (ЕС) №966/2012”. В правилника за дейността на Управителния 
съвет на сдружението, в чл.20, ж) е посочено: Председателят на УС при отсъствие или 
установен конфликт на интереси при разработване на Условия за кандидатстване и 
оценяване на подадените проектни предложения, делегира своите правомощия на член 
на УС за периода на отсъствие или за всяка конкретна процедура. 
В случая е необходимо УС на МИГ да упълномощи друг представител на УС да 
утвърди Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура 
BG05M9OP001-2.092–„МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, 
включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-
добрата пригодност за заетост“, финансирана чрез ОП РЧР 2014-2020 г., както и 
последващи действия, свързани с процедурата. Процедура BG05M9OP001-2.092, по 
която мярка  Община Момчилград и Община Крумовград се явяват бенефициенти, 
поради която причина Абидин Хаджимехмед – Зам. Председател на УС, но също от 
публичния сектор в УС на МИГ, няма право да утвърди пакета документи и 
предприемане на последващи действия, свързани с процедурата. За тези изложени 
обстоятелства  Зам. председателя на УС – г-н Абидин Хаджимехмед си даде самоотвод. 
Председателят на УС- г-н Метин Ибрям отсъства. 
Във връзка с гореизложеното постъпи следното предложение: УС на МИГ да 
упълномощи Фикрет Емин Хабиб да утвърди Условията за кандидатстване по 
процедура BG05M9OP001-2.092–„МИГ Момчилград - Крумовград – Активно 
приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното 
участие и по-добрата пригодност за заетост“  и предприемане на последващи действия, 
свързани с процедурата.  Фикрет Емин е член на УС на МИГ, като физическо лице и по 
гореспоменатата процедура няма предпоставки и условия за възникване на конфликт на 
интереси. 
Членовете на УС на МИГ стигнаха до следното  
 
 

РЕШЕНИЕ №2 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.2  от Устава на МИГ Момчилград-
Крумовград , с 6 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 BG05M9OP001-
2.092–„МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с 
оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата 
пригодност за заетост“ , както и последващи действия, свързани с процедурата. 
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По т. 3 от дн. ред. 

По тази точка от дневния ред г-н Айхан Курт представи на присъстващите Условията 
за кандидатстване и приложенията към тях по  процедура  BG05M9OP001-2.092–„МИГ 
Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване 
на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“. 
Заяви, че съгласно чл.6, т.4 от Споразумението за изпълнение на СВОМР, МИГ 
публикува на интернет страницата на МИГ, както и в ИСУН 2020 за публично 
обсъждане проекта на Условията за кандидатстване и приложенията към тях за 
осигуряване на възможност на заинтересованите страни за писмени възражения и 
предложения за срок от 13.02.2020 г.  до 20.02.2020 г. В срока на публичното  
обсъждане не са постъпили никакви становища, бележки и коментари. В срока на 
публичното обсъждане на 14.02.2020 година ИСУН 2020 актуализира указанията за 
подписване в Ръководство на потребителя за модул "Е-кандидатстване". 

      В тази връзка МИГ  отрази актуализацията в режим на "проследяване на промените" 
в Приложение -Указания за попълване на формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 2020  
от "документи за информация" към Условията за кандидатстване. 

Г-н Айхан Курт заяви, че е необходимо и да се удължи срока за прием на проектни 
предложения, като до 31.03.2020 г. се замени със 27.04.2020 година, поради техническа 
невъзможност да бъдат спазени сроковете. 

След разглеждане на пакета от документи по процедура BG05M9OP001-2.092–„МИГ 
Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване 
на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ се 
взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №3 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.2 от Устава на МИГ Момчилград-
Крумовград , с 5 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 
УС на МИГ Момчилград - Крумовград, реши:     

• Утвърждава Условията за кандидатстване и приложенията към тях по 
процедура BG05M9OP001-2.092–„МИГ Момчилград - Крумовград – Активно 
приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и 
активното участие и по-добрата пригодност за заетост“; 

• Изменя срока на прием на проектни предложения от 31.03.2020 година на 
27.04.2020 година; 

• Възлага на За Председателя на УС, със своя заповед да утвърди  Условията за 
кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG05M9OP001-2.092–
„МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с 
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оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата 
пригодност за заетост“ ; 

• Във връзка с приетите решения възлага на Изпълнителния директор да 
предприеме следващи стъпки по публикуване на покана по  процедура 
BG05M9OP001-2.092–„МИГ Момчилград - Крумовград – Активно 
приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и 
активното участие и по-добрата пригодност за заетост“. 

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: 21.02.2020 г.                                                   Зам. Председател на УС:/П/ 
гр. Крумовград                                                                               Абидин Хаджимехмед 
                                                             
                                                                                Протоколчик:/П/ 
                                                                                Експерт по прилагане на СВОМР 
                                                                                /Айхан Курт/ 
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