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ПРОТОКОЛ №7/27.04.2021 г. 

 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ 

МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 

 

Днес, 27.04.2021 г.  се проведе заседание на Управителния съвет на сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група - общини Момчилград и 

Крумовград“. Заседанието се проведе в офиса на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград в град Момчилград, ул.“Девети септември“ №1, ет.4. Участие взеха 

следните членове: 

1.Председател на УС - Найме Мустафа 

2.Зам. Председател на УС – Абидин Хаджимехмед; 

3.Юмер Юмер;  

4. Гинчо Колев;   

5. Сабахтин Караибрям;  

6. Милка Семерджиева;  

7. Фикрет Хабиб. 

 

На заседанието присъстваха и екипа на МИГ- г-жа Христозова – изпълнителен 

директор, която е с право на съвещателен глас, г-н Айхан Курт и г-н Халил Халил – 

експрети по прилагане на СВОМР, г-жа Гюлистан- експерт“ Административни 

дейности“ и счетоводителя на МИГ- Нарин Юмер. 

Председателят на УС- г-жа Найме Мустафа откри заседанието. Предложи да протече по 

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: Актуализация на СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, 

във връзка с осигурени допълнителни средства от УО на ПРСР 2014-2020 г.  за 

преходния период 2021 г. и 2022 година и възможността да се кандидатства за тези 

допълнителни средства; 

Точка трета: Актуализация на СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, 

във връзка с прехвърляне на средства от мярка 4.1.1 „ Инвестиции в земеделски 

стопанства“ към мярка 6.4.1“ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 
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Точка четвърта: Обявяване на обществено обсъждане на проекта на изменение на 

СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград във връзка с допълнителното 

финансиране по подмерки 19.2 и 19.4 за преходния период 2021г.-2022 г. и 

преразпределение на остатъчния финансов ресурс по мярка 4.1.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ към мярка 6.4.1“ Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“; 

Точка пета: Приемане на годишен доклад на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград“, съгласно чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ; 

Точка шеста: Взимане на Решение за свикване на Общо събрание на Сдружението. 

Определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Общото събрание на 

Сдружението; 

Точка седма: Други. 

Дневният ред бе подложен на гласуване и бе приет единодушно с 7 гласа „ЗА”, 0 

гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”. 

  

 

 По т. 1 от дн. ред. 

      След гласуване от членовете на УС единодушно с 7 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, г-н Айхан Курт – експерти 

по прилагане на СВОМР, Нарин Мехмет- счетоводител  и г-жа Неджибе Гюлистан 

– експерт” Административни дейности”, като протоколчик, който да води 

заседанието на УС  да бъде г-жа Неджибе Гюлистан.   

По т. 2 от дн. ред. 

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

писмо с изх.№91-232/08.04.2021 година на МЗХГ, относно възможността за 

допълнително финансиране по подмярка 19 Водено от общностите местно развитие от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
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УО на ПРСР 2014-2020 г. за предоставя възможност МИГ-овете да кандидатстват за  

допълнителен финансов ресурс в размер на до 799 000 лв. за финансиране на проекти 

към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“. Допълнителните средства  се 

предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни 

разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 

1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. 

и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението 

на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. 

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на 

обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи 

разпределението на средствата по подмерки 19.2 и подмярка 19.4. 

След като членовете на УС се запознаха с информацията за допълнителното 

финансиране за преходния период 2021-2022 г. взеха следното  

РЕШЕНИЕ №2 

На основание чл.36, ал.1, т.8 от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 7 

гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 

Момчилград - Крумовград, реши:    

 Приема информацията за планираните от МИГ - общини Момчилград и 

Крумовград действия, във връзка с писмо на УО на ПРСР 2014-2020 г. с 

изх.№91-32/08.04.2021 година за допълнително финансиране по мярка 19 

Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г.; 

 Предлага на Общото събрание да промени Стратегията за ВОМР на МИГ- 

общини Момчилград и Крумовград, като МИГ кандидатства за допълнително 

финансиране по мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програмата 

за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 
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По т. 3 от дн. ред. 

Г-жа Христозова запозна присъстващите членове на УС с напредъка за изпълнение на 

мерките по СВОМР на МИГ, финансирани чрез ПРСР 2014-2020 г. Заяви, че по мярка 

4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ след проведени две процедури има 

остатъчни финансови средства, които да бъдат насочени към мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. 

След като членовете на УС се запознаха с остатъчните финансови средства от мярка 

4.1.1 и възможността тези средства да бъдат прехвърляни към мярка 6.4.1. взеха 

следното  

РЕШЕНИЕ №3 

На основание чл.36, ал.1, т.8 от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , чл.39, 

т.1 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ  и чл.18, ал.1, т.1 от Споразумение за 

изпълнение на СВОМР №РД50-190/29.11.2016 г.  с 7 гласа „ЗА”, 0 гласа 

„ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ Момчилград - 

Крумовград, реши:    

 Предлага на Общото събрание да промени Стратегията за ВОМР на МИГ- 

общини Момчилград и Крумовград, като се прехвърлят средства от мярка 4.1.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“  в мярка 6.4.1„Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности“ 

По т. 4 от дн. ред. 

Във връзка с приетите решение за промяна на СВОМР, касаещи допълнителното   

финансиране по мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и прехвърляне на средства от мярка 4.1.1 в 

мярка 6.4.1, членовете на УС взеха следното  

РЕШЕНИЕ №4 

На основание чл.36, ал.1, т.8 от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 7 

гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 

Момчилград - Крумовград, реши:    

 Възлага на Изпълнителния директор да обяви обществено обсъждане на 

проекта за изменение  на Стратегията за ВОМР, съгласно Приложение 1, 

което е неразделна част от този протокол. 
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По т.5 от дн. ред 

Членовете на УС се запознаха с изготвения от страна на екипа на МИГ годишен доклад 

на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ за 2020 година, съгласно чл.40, ал.2 

от ЗЮЛНЦ и взеха следното  

РЕШЕНИЕ №5 

На основание чл.36, ал.1, т.8 от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 7 

гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 

Момчилград - Крумовград, реши:    

 Приема годишния доклад на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 

2020 година, съгласно чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ; 

По т. 6 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 Общото 

събрание. След обсъждане от страна на членовете на УС, относно датата, часа и 

дневния ред  се стегна до следното   

 

РЕШЕНИЕ №6 

 

На основание чл.28, ал.1, чл.36, ал.1, т.8   от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , 

с 7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 

Момчилград - Крумовград, реши:     

 

 Общото събрание да бъде проведено на 25.05.2021 година в град М омчилград, 

в заседателната зала на Общинския съвет – град Момчилград, ул.“Момчил 

войвода „ №3  от 17,00 часа. Дневният ред за провеждане на Общото събрание 

да бъде следният: 

 

1.Приемане на годишен отчет за дейността на Сдружението и финансов отчет за 2020 

година; 

2.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 2020 година; 
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3.Приемане на Програма за дейността на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград“ за 2021 

година; 

4.Приемане на бюджет на СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград“ за 2021 година; 

5.Приемане на решение за промяна на СВОМР на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград, във връзка с осигурения  допълнителен финансов ресурс ; 

6. Освобождаване на настоящите членове на Управителния съвет. Избор на нови 

членове на Управителния съвет. 

 

 Във връзка с приетите решение Управителния съвет възлага на Изпълнителния 

директор на МИГ да предприеме последващи действия, свързани с подготовката 

и провеждането на Общото събрание на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград", а именно: 

 

1.Да подготви покана, която да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 

провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква; 

2.Поканата да се обнародва на електронната страница на МИГ; 

3.Поканата да се постави на мястото на обявление в сградата, в която се намира 

управлението на сдружението- град Момчилград, ул."Девети септември" №1, ет.4, 

както и пред сградата на изнесения офис в град Крумовград, ул."Трети март" №3, ет.1; 

4.Поканата да се постави пред сградите на общинските администрации на двете 

общини- Община Момчилград и Община Крумовград; 

5.Срокът за горепосочените действия, свързани с обнародване на поканата на 

страницата на МИГ и поставянето на обявата да бъде най-малко 7 календарни дни 

преди насрочения ден. 

 

Всички одобрени документи на неприсъственото заседание са неразделна част от 

този протокол. 

 

дата: 27.04.2021 г.                                 Председател на УС:/П/ 

                                                                                                    /Найме Мустафа Мустафа/ 

                                                                                           

                                                                           Протоколчик:/П/ 

                                                                             Експерт“Административна дейност“ 

                                                                                               /Неджибе Гюлистан/ 


