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

МИГ Момчилград - Крумовград 

ПРОТОКОЛ №1/25.01.2018 г. 

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

МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Днес, 25.01.2018г. 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 офиса на МИГ- в 
град Момчилград на адрес: ул."Девети септември" №1, ет.4. 

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

Зам. Председател на УС: Абидин Хаджимехмед; 

Членове на УС: 1. Гинчо Колев; 

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: Обсъждане и приемане на Годишния доклад за извършените 

дейности, свързани с текущи разходи и популяризиране на стратегията за 

ВОМР на „Местна инициативна група - Момчилград-Крумовград" за 2017 

година; 
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4. Точка четвърта: Обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане 
изпълнението на Стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група -
Момчилград-Крумовград" за 2017 година; 

5. Точка пета: Обсъждане и утвърждаване на процедура за подбор на външни 
оценители и приложенията към тях ; 

6. Точка шеста: Обсъждане и приемане на доклад за дейността на Управителния 
съвет; 

7. Точка седма: Обсъждане и приемане на доклад за дейността на СНЦ"МИГ-
общини Момчилград и Крумовград" за 2017 г.; 

8. Точка осма: Обсъждане и утвърждаване на Условия за кандидатстване и 
приложенията към тях по процедура №ВС16КЕОР002-2.017„МИГ общини 
Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП" 

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. 
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След направените разисквания се взе 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 годишния доклад на планираните дейности и разходи по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" от Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 г. на МИГ- общини Момчилград и 
Крумовград. 

Възлага на Изпълнителния директор на МИГ до 31.01.2018 г. да изпрати до УО на ПРСР 
годишния доклад за планираните дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи 
и популяризиране на стратегия за местно развитие" от Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. за 2017 г. на МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 
одобрение. 

По т. 4 от дн. ред. 

Председателят на УС даде думата на Изпълнителния директор да представи 
годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на „Местна 
инициативна група - Момчилград-Крумовград" за 2017 година. След обсъждане на 
доклада 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: 

Одобрява годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на 
„Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград за 2017 г. 

Възлага на Изпълнителния директор на МИГ до 15.02.2018 г. да изпрати до УО на ПРСР , 
УО на ОПИК 2014-2020 г. и УО на ОП РЧР 2014-2020 г. годишния доклад за отчитане 
изпълнението на Стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група - общини 
Момчилград и Крумовград за 2017 г. за одобрение. 

По т. 5 от дн. ред. 

Във връзка с предстоящия прием на проекти от СВОМР на МИГ - общини Момчилград 
и Крумовград и необходимостта от външни оценители, които да бъдат включени в 
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оценителните комисии за избор на проекти, Изпълнителния директор на МИГ - г-жа 
Христозова представи пред членовете на УС процедурата за подбор на външни 
експерти-оценители. Процедурата за подбор на външни оценители включва 
Вътрешните правила за провеждане на конкурс за избор на външни оценители и 
приложенията за кандидатстване към процедурата. След обсъждане от страна на 
членовете на УС се стигна до следното решение: 

РЕШЕНИЕ №5 
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: 

Утвърждава Вътрешните правила за провеждане на конкурс за избор на външни 
оценители и приложенията към процедурата за кандидатстване. 

Възлага на Председателя на УС на МИГ да издаде заповед за стартиране на прием на 
документи за избор на външни оценители. 

Възлага на Изпълнителния директор на МИГ необходимите документи по стартирането 
на приема да бъдат качени на сайта на Сдружението. 

По т. 6 от дн. ред. 

По тази точка от дневния ред Председателя на УС на МИГ- г-н Метин Ибрям 
представи доклада за дейността на УС за изтеклата 2017 г. След обсъждане от страна на 
членовете на УС се стигна до следното решение: 

РЕШЕНИЕ №6 
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 доклада за дейността на УС за 2017 година. 

По т. 7 от дн. ред. 
Изпълнителният директор на МИГ- г-жа Христозова представи на членовете на УС 
пакетът от документи за кандидатстване и изпълнение на процедура №ВС16Ш ГОР002-
2.017„МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения 
капацитет в МСП". Г-жа Христозова заяви, че се налага да се извърши промяна във 
втория краен срок за кандидатстване по процедурата, а именно от 31.08.2018 г. да се 
промени на 30.04.2019 година, поради следното обстоятелство: При проведените 
информационни кампания от страна на МИГ - общини Момчилград и Крумовград през 
месец декември 2017 г. бъдещите бенефициенти са изявили желание втория срок за 
кандидатстване да бъде през месец април 2019 година, поради факта, че през 2018 
година не отговарят на определени критерии, заложени в Условията за кандидатстване. 
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Във връзка с публикуваните документи на сайта на МИГ не са постъпили никакви 
становища, бележки и коментари. Във връзка с направените предложения, членовете на 
УС взеха следното: 

На основание чл.Зб, 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 

1. Съгласува Условията за кандидатстване и приложенията към тях по 
процедура №ВС16КГОР002-2.017 „МИГ общини Момчилград и 
Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП" с 
отразената корекция, касаеща втория краен срок за кандидатстване; 

2. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди Условията за 
кандидатстване и приложенията към тях по процедура Ха ВС16КЕОР002-
2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на 
производствения капацитет в МСП"; 

3. Във връзка с приетите решения възлага на Изпълнителния директор да 
изпрати до УО на ОПИК 2014-2020 г. процедура №ВС16КГОР002-2.017 
„МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на 
производствения капацитет в МСП" с направените корекции в режим 
„проследяване на промените" за съгласуване; 

4. Във връзка с приетите решения възлага на Изпълнителния директор да 
предприеме следващи стъпки по публикуване на покана по процедура 
№ВС16КЕОР002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград -
Подобряване на производствения капацитет в МСП". 

Всички одобрени документи на заседанието и присъствения списък на членовете на 
УС са неразделна част от този протокол. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителниясъвет на „МИГ 
Момчилград - Крумовград" бе закрито. . ^ Г п п п / Г и ^ Ч 

РЕШЕНИЕ №7 

. ''СО 

дата: 25.01.2018г. Председател на УС: 

гр. Момчилград 

Протоколчик: 
Експерт" Администра 
/Неджибе Гюлистан/ 


