
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
.Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони", 

МИГ Момчилград - Крумовград 

ПРОТОКОЛ №2/16.03.2018 г. 

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

МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Днес, 16.03.2018г. 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 помощния офис на 
МИГ- в град Крумовград на адрес: ул."Трети март" №3. 

На заседанието присъстваха следните членове на УС: 
Председател на УС: Метин Ибрям; 

Зам. Председател на УС: Абидин Хаджимехмед; 

Членове на УС: 1. Юмер Юмер; 

2. Сабахтин Караибрям; 

3. Милка Семерджиева; 

4. Фикрет Хабиб. 

На заседанието присъстваха: Изпълнителния директор на МИГ - г-жа Марийка 
Христозова, експертът по прилагане на СВОМР - г-н Халил Халил и експерт-
административни дейности - г-жа Неджибе Гюлистан. 

Председателят на УС - г-н Метин Ибрям откри заседанието. Предложи заседанието да 
протече при следния дневен ред: 

1 • Точка първа: Присъствие на персонала на МИГ -Момчилград-Крумовград на 
заседанието на УС. 

2. Точка втора: Избиране на протоколчик, който да води заседанието; 

3. Точка трета: Разглеждане на постъпилите заявления от лицата, подали 

документи за участие в конкурс за избор на външни оценители на проектни 
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предложения към СВОМР на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград". 

Изготвяне на списък с одобрените лица за оценители.; 

4. Точка четвърта: Обсъждане на изменение на ИГРП на „МИГ- общини 
Момчилград и Крумовград" за 2018 година; 

5. Точка пета: Взимане на решение за свикване на Общо събрание. Определяне 
на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Общо събрание; 

6. Точка шеста: Разни. 

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 единодушно 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 Халил Халил - експерт по прилагане на 
СВОМР и г-жа Неджибе Гюлистан - експерт" Административни дейности". 

По т. 2 от дн. ред. 

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

РЕШЕНИЕ №2 

Протоколчик на заседанието да бъде г-жа Неджибе Гюлистан , която изпълнява 
длъжността експерт" Административни дейности" в МИГ-Момчилград-
Крумовград. 

По т. 3 от дн. ред. 

Г-жа Марийка Христозова предаде на Председателят на УС - г-н Метин Ибрям 
постъпилите заявления от лицата, подали документи за участие в конкурс за избор на 
външни оценители на проектни предложения към СВОМР на „МИГ- общини 
Момчилград и Крумовград". Г-жа Христозова заяви, че в рамките на срока на подаване 
на документи за участие в конкурс за избор на външни оценители, обявен на сайта на 
СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград" са постъпили 16 заявления. 
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Постъпилите заявления се разгледаха от членовете на УС за установяване на 
съответствието на кандидатите с обявените изисквания. За всяко постъпило заявление 
се попълни лист за проверка на съответствие на кандидата с обявените изисквания. 
Изготвен е списък с одобрените външни оценители, който е неразделна част от 
настоящия протокол. Членовете на УС взеха следното 

РЕШЕНИЕ №3 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.2 и ал.З от Устава на МИГ Момчилград-
Крумовград , с 6 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 
УС на МИГ Момчилград - Крумовград, реши: 

одобрява списък на външните оценители по СВОМР на МИГ - общини Момчилград и 
Крумовград. 
Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да предприеме действия, относно 

публикуване на списъка на одобрените външни оценители на сайта на МИГ. 

По т. 4 от дн. ред. 

Членовете на УС обсъдиха необходимостта от изменение на ИГРП за 2018 г., 
касаещо сроковете за обявяване на приеми по отделните мерки, включени в 
Стратегията на ВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград. Членовете на УС 
стигнаха до следното решение 

РЕШЕНИЕ №4 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.2 и ал.З 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 и утвърждава изготвеното изменение на ИГРП за 2018 година. 

Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да съгласува изменената ИГРП с 
УО на програмите, финансиращи СВОМР, след което да бъде публикувано на 
сайта на МИГ. 

По т. 5 от дн. ред. 

По тази точка от дневния ред членовете на УС взеха решение за свикване на Общо 
събрание, определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Общо 
събрание. 
След обсъждане от страна на членовете на УС се стигна до следното решение: 

РЕШЕНИЕ №5 
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На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.2 и ал.З от Устава на МИГ Момчилград-
Крумовград , с 6 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 
УС на МИГ Момчилград - Крумовград, реши: 

Общото събрание да бъде проведено на 20.04.2018 г. в град Крумовград -
заседателната зала на Общински съвет - Крумовград, ул."Трети март" №3 от 
13,00 часа. Дневният ред за провеждане на Общото събрание да бъде следният: 

1. Представяне на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г.; 
2. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ - общини 

Момчилград и Крумовград " за 2017 г. и финансов отчет за 2017 г.; 
3. Разглеждане, обсъждане и приемане на Програма за осъществяване на 

дейността на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград" за 2018 г.; 
4. Разглеждане, обсъждане и приемане на бюджет на СНЦ „МИГ - общини 

Момчилград и Крумовград" за 2018 г. 

Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да предприеме последващи действия, а 
имеммно да подготви покана, която да съдържа дневния ред, датата, часа и 
мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 
Поканата да се обнародва на електронната страница на МИГ и се постави на 
мястото на обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, 
както и в сградите на общинските администрации на двете общини, най-малко 7 
календарни дни преди насрочения ден. 

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: 16.03.2018 г. Председател:. 

гр. Крумовград Метан Ибрям 

Протоколчик 
Експерт"Административна дейност 
/Неджибе Гюлистан/ 
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