
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
„I вропейският земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони", 

МИГ Момчилград - Крумовград 

ПРОТОКОЛ №5/20.06.2018 г. * 

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

ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

1нес, 20.06.2018 г., се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет, 
състояп: се от Председател на УС: Метин Бейсим Ибрям; 

Зам. Председател на УС: Абидин Хаджимехмед; 
Чле июве на УС: 1. Юмер Юмер; 

2. Гинчо Колев; 
3. Сабахтин Караибрям; 
4. Милка Семерджиева; 
5. Фикрет Хабиб. 

Членове те на УС взеха решения неприсъствено по следния дневен ред: 
1. "Ь твърждаване на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по 

процедура ВО05М9ОР001-2.025 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград" -
„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности"; 

2. "Ь твърждаване на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по 
процедура ВО05М9ОР001- 1.042,, МИГ- общини Момчилград и Крумовград -
о оучения за заети лица"; 

3. Одобряване на оценителния доклад, изготвен от Комисията за подбор на 
п роектни предложения по процедура на подбор на проектни предложения с два 
с:юка за кандидатстване ВО16КРОР002-2.017 „МИГ общини Момчилград и 
Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП". 

След като членовете на УС се запознаха с материалите по точка 1 от дневния ред и 
след ка'-о бяха уведомени от Изпълнителния директор Марийка Христозова, че във 
връзка ; публикуваните документи на сайта на МИГ не са постъпили никакви 
станови ла, бележки и коментари, членовете на УС с 7 гласа взеха следното: 

По т. 1 1 1 т дн. ред. 
Н;. основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.2, ал.З и ал.4 от Устава на МИГ 

Момчит град-Крумовград , с 7 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа 
„ВЪЗДТ .РЖАЛИ СЕ", УС на МИГ Момчилград - Крумовград, взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ № 1 

Сдружете „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград", Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 
гр.1 Момчилград, ул."Девети септември"№1, ет.4, тел: 0886742637, е-таИ:т1а тк2015@аЬу.Ьа, \меЪ: 

\л/ш\л/.Шр:/\л/\л/ш.т1дтотс11Ндгас1.сот/ 



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

МИГ Момчилград - Крумовград 

• Съгласува Насоки за кандидатстване и приложенията по процедура 
ВО05М9ОР001-2.025 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград" -
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности"; 

• Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди Насоки за 
кандидатстване и приложенията към тях по процедура ВО05М9ОР001-2.025 -
.,МИГ- общини Момчилград и Крумовград" - „Социално-икономическа 
интеграция на маргинализирани общности"; 

• Зъв връзка с приетите решения възлага на Изпълнителния директор да 
гредприеме следващи стъпки по публикуване на покана по процедура 
ВО05М9ОР001-2.025 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград" -
^Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности". 

Сл ;д като членовете на УС се запознаха с материалите по точка 2 от дневния ред и 
след кЯто бяха уведомени от Изпълнителния директор Марийка Христозова, че във 
връзка' с публикуваните документи на сайта на МИГ не са постъпили никакви 
становища, бележки и коментари, членовете на УС взеха следното: 

По т. 2 от дн. ред. 
Га основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.2, ал.З и ал.4 от Устава на МИГ 

Момчи аград-Крумовград , с 7 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", УС на МИГ Момчилград - Крумовград, взеха следното решение: 

РЕШЕНИЕ № 2 
• Зъгласува Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура 

ЗО05М9ОР001- 1.042,, МИГ- общини Момчилград и Крумовград - обучения за 
>аети лица"; 

• Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди Насоки за 
•сандидатстване и приложенията към тях по процедура ВО05М9ОР001- 1.042,, 
У1ИГ- общини Момчилград и Крумовград - обучения за заети лица"; 

• Зъв връзка с приетите решения възлага на Изпълнителния директор да 
предприеме следващи стъпки по публикуване на покана по процедура 
ЗО05М9ОР001- 1.042,, МИГ- общини Момчилград и Крумовград - обучения за 
,аети лица". 

Слей като членовете на УС се запознаха с материалите по точка 3 от дневния ред, 
членовете на УС взеха следното: 

По т. 3 от дн. ред. 
Га основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.2, ал.З и ал.4 от Устава на МИГ 

Момчи тград-Крумовград , с 7 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", УС на МИГ Момчилград - Крумовград, взеха следното решение: 

Сдруже ние „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград" Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 
гр Момчилград, ул. "Девети септември"№1, ет.4, тел: 0886742637, е-таН:т1а тк2015<а>аЬу.Ьа, шеЬ: 

\лг\л/ш.п1{р:/ш№л/.т1дтотспИдгас1.сот/ 



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

МИГ Момчилград — Крумовград 

РЕШЕНИЕ № 3 
• Одобрява оценителния доклад, изготвен от Комисията за подбор на проектни 

предложения по процедура на подбор на проектни предложения с два срока за 
кандидатстване ВО16КГОР002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград 
- Подобряване на производствения капацитет в МСП"; 

• Ръзлага на Изпълнителния директор на МИГ за предприемане на последващи 
действия, свързани с уведомяване на УО на ОПИК 2014-2020 г. 

Всички одобрени документи на неприсъственото заседание са нераз!д1лна>част от този 
проток( • 1. 

дата: 2( 06.2018г. Председател 
гр. Момчилград Метин Ибрям 

Протоколчик:..:. 
Експерт"Административна дейност" 
/Неджибе Гюлистан/ 

Сдруже 'ие „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград" Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 
гр Момчилград, ул. "Девети септември"№1, ет.4, тел: 0886742637, е-таН.-т/а тк2015(3)аЬу.Ьд, у/еЬ: 

шу/у/.ЬХХр:/ШУМ. тщтотсМдгаа1. сот/ 


