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

МИГ Момчилград - Крумовград 

ПРОТОКОЛ №5/25.09.2017 г. 

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

МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Днес, 25.09.2017г. 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 Крумовград на адрес: ул."Трети март" №3. 

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

Зам. Председател на УС: Абидин Хаджимехмед; 

Членове на УС: 1. Юмер Юмер; 

2. Гинчо Колев; 

3. Сабахтин Караибрям; 

4. Милка Семерджиева; 

5. ФикретХабиб. 

На заседанието присъстваха: Изпълнителния директор на МИГ - г-жа Марийка 
Христозова, експертът по прилагане на СВОМР - г-н Айхан Курта 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 планираните дейности и разходи по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно 
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развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 

г. на МИГ- общини Момчилград и Крумовград ; 

4. Точка четвърта: Предоставяне на информация за сключени договори на СНЦ 
„МИГ- общини Момчилград и Крумовград" с външни изпълнители за 2017 
година от страна на Изпълнителния директор; 

5. Точка пета: Промяна на лицето, което изпълнява длъжността счетоводител в 
МИГ- общини Момчилград и Крумовград ; 

6. Точка шеста: Разни. 

Дневният ред бе подложен на гласуване и бе приет единодушно със 7 гласа „ЗА", 0 
гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ". 

По т. 1 от дн. ред. 

След гласуване от членовете на УС единодушно със 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 Айхан Курт - 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 7 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. 

Председателят на УС - г-н Метин Ибрям даде думата на г-жа Марийка Христозова 
- изпълнителен директор на МИГ да представи 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 2018 г. на МИГ- общини 
Момчилград и Крумовград. 
Г-жа Христозова заяви, че планираните дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи 
и популяризиране на стратегия за местно развитие" от Програмата за развитие на селските 
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райони 2014-2020 г. за следващата календарна година се представят до 30 септември до УО на 
ПРСР 2014-2020 г. на основание чл.12, ал.1 от НАРЕДБА 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Изпълнителният директор сподели, че 
при изготвянето на планираните дейности и разходи за 2018 г., МИГ се е съобразявал със 
съотношението на сумата на заявените разходи за популяризиране на стратегията да бъде най-
малко 20 % към общите текущи разходи за управление на стратагията. Отношението на 
заявените разходи за популяризиране към общите текущи разходи на планираните дейности и 
разходи за 2018 година на МИГ са 29,76:70,24. Също така г-жа Христозова изтъкна, че за да 
функционира МИГ трябва да се заяви авансовото плащане на основание чл.7, ал.1, т.2 от 
Наредба №1, а именно всяка година след одобрените планирани дейности и разходи от УО на 
ПРСР е в размер до 50 на сто от стойността на одобрения годишен бюджет. 
Планираните дейности и разходи на МИГ за 2018 г. се разгледа и се обсъди от страна 
на членовете на УС. След направените разисквания се стигна до 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 7 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 
УС на МИГ Момчилград - Крумовград, реши: 

одобрява 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 2018 г. на МИГ- общини Момчилград и Крумовград. 

Възлага на Изпълнителния директор на МИГ до 30.09.2017 г. да изпрати до УО на ПРСР 
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 2018 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 
информация за сключени договори на СНЦ „МИГ- общини Момчилград и Крумовград" 
с външни изпълнители за 2017 година. Присъстващите се запознаха със сключените 
договори на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград" за пероида от 01.01.2017 
г. до настоящия момент. 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 7 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 
УС на МИГ Момчилград - Крумовград, реши: 

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:mia mk2015@abv.ba, web: www.http:/www.migmomchilgrad.com/ 

mailto:mk2015@abv.ba
http://www.http:/www.migmomchilgrad.com/


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

МИГ Момчилград — Крумовград 

Приема представената информацията от страна на Изпълнителния директор за 
сключените договори на СНЦ"МИГ - общини Момчилград и Крумовград" без 
забележки. 

По т. 5 от дн. ред. 

По тази точка от дневния ред г-жа Марийка Христозова - изпълнителен директор на 
МИГ заяви, че счетоводителят на МИГ- г-жа Айше Юмер се отказва да работи в МИГ-
а, поради семейни причини. Заявление за напускане на работа все още не е подадена от 
нейна страна. Г-жа Христозова предложи на мястото на г-жа Айше Юмер, след като 
подаде молбата за напускане да бъде назначена г-жа Нарин Юмер, която е работила 
като счетоводител на МИГ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" от 
мярка 19„Водено от общностите местно развитие". Също така г-жа Нарин Юмер отговаря 
на изискванията за заемане на тази длъжност. 

След обсъждане от страна на членовете на УС се стегна 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 7 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 
УС на МИГ Момчилград - Крумовград, реши: 

За счетоводител на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград" да бъде 
назначено лицето Нарин Юмер. 

Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да сключи трудов договор на 4 часа с 
лицето Нарин Юмер, като необходимите документи да бъдат изпратени до УО на ПРСР за 
одобрение. 

По т. 6 от дн. ред. Разни. 

По тази точка от дневния ред Изпълнителния директор представи информация за 
дейността на МИГ за последните месеци. Заяви, че до УО на ОПРЧР и ОПИК са 
изпратени за съгласуване условия за кандидатстване по процедура на подбор на 
проекти за предоставяне на БФП по мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до 
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи" от ОПРЧР и по 
мярка 2.2"Подобряване на производствения капацитет в МСП" от ОПИК, като все още 
не е получена информация. 
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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: 25.09.2017г. 

гр. Крумовград 

Председател:. 

Метин Ибрям 

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