
   

 

 

 

 

 

 

  

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 
 

 
ПРОТОКОЛ №7/29.04.2020 г. 

 
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - 
ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 
 
 

Днес, 29.04.2020 г.  се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет 
на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - общини Момчилград 
и Крумовград“. Участие взеха следните членове: 

1. Председател на УС- Метин Ибрям 
2. Зам. Председател на УС – Абидин Хаджимехмед; 
3. Юмер Юмер;  

            4.  Гинчо Колев;   
            5. Сабахтин Караибрям;  
            6. Милка Семерджиева;  
            7. Фикрет Хабиб. 
 
 
Неприсъственото заседание  протече при следния дневен ред:  

Точка първа: Актуализиране на Индикативния график за приемите на проекти по 
СВОМР на МИГ за 2020 година; 

Точка втора: Приемане и утвърждаване на Условия за кандидатстване и приложенията 
към тях по процедура BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, финансирана от 
ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ- 
общини Момчилград и Крумовград; 

Точка трета: Взимане на решение за отваряне на прием по процедура BG06RDNP001-
19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие 
на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, финансирана от ПРСР 2014-2020 г 

Точка четвърта: Определяне на членове на КППП по процедура за подбор на проекти 
за предоставяне на БФП- BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - Крумовград – 
Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и 
активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ с един краен срок за 
Сдружение „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград“, Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 
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кандидатстване, финансирана чрез ОПРЧР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от 
общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

Точка пета: Приемане на правила за работа на оценителна комисия при подбор на 
проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, 
включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-
добрата пригодност за заетост“ с един краен срок за кандидатстване, финансирана чрез 
ОПРЧР 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ- 
общини Момчилград и Крумовград. 

 

По т. 1 от дн. ред. 

По тази точка от дневния ред изпълнителния директор на МИГ уведоми членовете на 
УС, относно необходимостта от промяна на Индикативния график за приеми на мерки 
от Стратегията за ВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 2020 г. 
Промяната се налага във връзка спазване на срокове заложени в нормативната база за 
отваряне на приеми, уведомления до УО и съгласуване на Условията  за 
кандидатстване и приложенията към тях по процедурите на МИГ. Членовете на УС на 
МИГ неприсъствено взеха следното  

РЕШЕНИЕ 1 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.4  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 актуализирания Индикативен график на приемите по мерки от 
СВОМР на МИГ за 2020 година; 

По т. 2 от дн. ред. 

Членовете на УС на МИГ бяха уведомени от Изпълнителния директор, че по мярка 
4.2.1 от СВОМР на МИГ-Общини Момчилград и Крумовград – Инвестиции и в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти е обявена проведена процедура 
BG06RDNP001-19.160 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти” през 2019 година с два крайни 
срока за кандидатстване. През двата срока на кандидатстване  в системата на ИСУН 
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2020 са регистрирани три проектни предложения, като проектното предложение през 
втория краен срок за кандидатстване е оттгеляно от страна на кандидата на етап оценка 
на АСД. Общите налични средства по мярка 4.2.1- Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти”от СВОМР на МИГ е в размер на 480 000 лв./БФП/. 
Процедура BG06RDNP001-19.160 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” е одобрена от 
страна на ДФЗ с първи краен срок за кандидатстване, като одобрената БФП е в размер 
на 182 709,04 лв. Остатъчните средства по мярка 4.2.1 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ е в размер на 
297 290,96 лв./БФП/, поради което се налага да се подготви нова процедура и да се 
обяви прием. Във връзка с това обстоятелство екипа на МИГ подготви нова процедура 
BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Процедурата не подлежи на 
съгласуване с Министерството на финансите, относно режима на държавни помощи. За 
процедура BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  е обществено 
обсъждане, като проекта на  Условията за кандидатстване и приложенията към тях са 
качени В ИСУН 2020 и на сайта на МИ. Общественото обсъждане се проведе в периода 
от 25.02.2020 г. до 04.03.2020 г., съгласно чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на 
СВОМР №РД 50- 190/29.11.2016 г. В обявения период на общественото обсъждане не 
са постъпили предложения, възражения и коментари по документите, определящи 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение. Поради непредвидени 
обстоятелства за МИГ се налага да се направят промени в сроковете за кандидатстване 
в обявените Условия за кандидатстване и приложенията към тях при общественото 
обсъждане, т.е първия срок за кандидатстване да се промени, както следва: 

- Начало и край на приема от 01.04.2020 г. до 01.06.2020 г. да се промени на 
15.06.2020 г. до 03.08.2020 г. 

И втория краен срок за кандидатстване/ при наличие на финансов ресурс след 
първия прием/ да се промени, както следва: 

- Начало и край на приема от 01.10.2020 г. до 14.12.2020 г. да се промени на 
01.12.2020 г. до 18.01.2021 г. 

След като членовете на УС на МИГ се запознаха с Условията за кандидатстване и 
приложенията към тях по процедура BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - 
Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”   
взеха следното  
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РЕШЕНИЕ 2 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.4  от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 
7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 
Момчилград - Крумовград, реши:     

• Съгласува и утвърждава Насоки за кандидатстване по процедура 
BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  с два крайни срока за 
кандидатстване , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, в т.ч 
обява, условия за кандидатстване, документи за информация, документи за 
попълване и условия за изпълнение. 

 

По т. 3 от дн. ред. 

По тази точка от дневния ред членовете се запознаха със сроковете за обявяване на 
приеми по процедура BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,  които са следните: 

Първи период на прием: 

- Начало: 15.06.2020 година; 

- Краен срок: 03.08.2020 г., 17:00 часа. 

Втори период на прием: 

- Начало: 01.12.2020 година; 

- Краен срок: 18.01.2021 г., 17:00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства 
от първия краен срок за подаване на проектни предложения ) 

След като членовете на УС на МИГ се запознаха със сроковете за кандидатстване по 
процедура BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,   взеха следното  
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РЕШЕНИЕ 3 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.4  от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 
7 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 
Момчилград - Крумовград, реши:     

• Да бъде обявен прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-
19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,  както следва: 

Първи период на прием: 

- Начало: 15.06.2020 година; 

- Краен срок: 03.08.2020 г., 17:00 часа. 

Втори период на прием: 

- Начало: 01.12.2020 година; 

- Краен срок: 18.01.2021 г., 17:00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства 
от първия краен срок за подаване на проектни предложения ); 

• Възлага на Председателя на УС да издаде Заповед за утвърждаване на Условията 
за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG06RDNP001-19.374 
- „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти” и отваряне на приема със горепосочените 
срокове. 

За останалите точки от дневния ред, във връзка с взимане на решения, касаеща 
процедура BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно 
приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното 
участие и по-добрата пригодност за заетост“  с един краен срок за кандидатстване не 
взеха участие г-н Метин Ибрям- Председател на УС и  г-н Абидин Хаджимехмед- Зам. 
председател,  тъй като същите подадоха молби за самоотвод. 

Съгласно Решение 2 от протокол 5 от 21.02.2020 г. г-н Фикрет Хабиб е упълномощен 
член на УС на МИГ, относно утвърждаване на Условия за кандидатстване и 
приложенията към тях по процедура BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - 
Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 
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възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“  с един краен 
срок за кандидатстване и последващи действия, свързани с процедурата. 

По т. 4 от дн. ред. 

       По тази точка от дневния ред г-жа Христозова уведоми членовете на УС, че в 
рамките на приема по процедура BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - 
Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 
възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“  с един краен 
срок за кандидатстване до 27.04.2020 г. в системата на ИСУН 2020 е регистрирано едно 
проектно предложение с кандидат Община Момчилград.  

      Във връзка с провеждане на процедура за  подбор на проектни предложения по 
процедура BG05M9OP001-2.092-„МИГ Момчилград-Крумовград-Активно 
приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното 
участие и по-добрата пригодност за заетост” и на основание чл.44, ал.1 на ПМС 
161/04.07.2016 г. и Минималните изисквания към реда за оценка на проектни 
предложения към Стратегията за ВОМР е необходимо сформиране на Комисия за 
подбор за проектни предложения.   Комисията се назначава в срок от три дни след 
крайния срок за подаване на проектните предложения и в срок от един ден от 
издаването й се изпраща до ЦКЗ заедно със заявки за създаване на профили в ИСУН 
2020 на членовете на оценителната комисия и до УО. Комисията извършва оценка на 
всички проектни предложения, подадени в определения срок. Комисията за подбор на 
проектни предложения е съставена от: председател без право на глас, секретар без 
право на глас, нечетен брой членове с право на глас – не по-малко от трима и резервни 
членове – не по-малко от трима. Членовете на комисията могат да бъдат служители на 
МИГ, членове на общото събрание на МИГ  и външни експерти – оценители. 
Председателят и секретарят на комисията не могат да бъдат външни експерти. 
Председателят, секретарят  и членовете на комисията трябва да притежават 
необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на 
задачите, възложени им със заповед за назначаване. Те са длъжни да изпълняват 
задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна 
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. Всеки член 
на КППП трябва да притежава висше образование с образователно-квалификационна 
степен „бакалавър” или „магистър” и за външните експерти- оценители се изисква най-
малко 3/три/ години доказан професионален опит или опит в оценяване на проекти по 
програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Във връзка с осигуряване 
на външни експерти –оценители в КППП, от МИГ- общини Момчилград и Крумовград 
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е проведен Конкурс и съставен списък на външните оценители на МИГ, който списък е 
достъпен и на сайта на Сдружението.  За включване в КППП предложени бяха следните 
членове на КППП като външни експерти-оценители: 

1.КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА   – включена е  в  
списъка на одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР на МИГ- общини 
Момчилград и Крумовград. Има богат опит в оценяването на проекти на МИГ през 
програмния период 2013-2017 г., както и през програмния период 2014-2020 г. 

-Висше образование  с образователно-квалификационна степен магистър, 
Квалификация – Социални, стопански и правни науки, профил: финансов       
мениджмънт.  

2.ГАЛЯ ТОМОВА МЕНОВА   – включена е  в  списъка на одобрените външни 
оценители към стратегията за ВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград.  Има 
богат опит в разработване, управление и отчитане на проекти по ПРСР 2007-2013 г., 
ПРСР 2014-2020 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ОП „Иновации и 
конкуретоспособност” 2014-2020 г. 

- Висше образование  с образователно-квалификационна степен магистър, 
Квалификация – Социални, стопански и правни науки, профил: публична 
администрация. 

3.ДАНИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА – дългогодишен оценител, включена в списък на 
лицата, одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители 
в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и в  списъка на 
одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР на МИГ- общини 
Момчилград и Крумовград и с богат опит в оценяването на проекти на МИГ през 
програмен период 2013-2017 г. и 2014-2020 г., участие  в процедури за избор на 
изпълнители по  ЗОП. 

-Висше образование  с образователно-квалификационна степен магистър, 
Квалификация – Технически науки, профил Комуникационна и компютърна техника. 

4.КРАСИМИР ЗАХАРИЕВ   МЛАДЕНОВ  - включен е  в  списъка на лицата, 
одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в 
процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Има богат опит в 
административна работа. Бил е държавен експерт в Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството - Главна дирекция „Програмиране на регионалното 
развитие. 
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- Висше образование  с образователно-квалификационна степен магистър, 
Квалификация – Социални, стопански и правни науки, профил: икономика и 
организация на труда. 

5.АЛИЗАН НИХАТ ЯХОВА  – включена е  в  списъка на одобрените външни 
оценители към стратегията за ВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград. Има 
опит в оценка на проектни предложения по  Програма за развитие на селските райони в 
периода 2006-2009 г., както и богат опит в разработване или оценка на бизнес планове.  

-Висше образование  с образователно-квалификационна степен магистър, 
Квалификация – Социални, стопански и правни науки, профили: финанси, 
администрация и управление ; 

6.ХАЛИЛ САЛИ ХАЛИЛ – член на екипа на МИГ, експерт прилагане на мерки от 
СВОМР. 

- Висше образование - магистър, Квалификация - Технически науки, профил Машинен 
инженер, експерт прилагане на мерки от СВОМР. 

Относно останалите членове на комисията – председател и секретар без право на глас 
са предложени следните подходящи за включване в КППП лица: 

1.АЙХАН НАЗИФ КУРТ – Председател, без право на глас,  член на екипа на 
СНЦ”МИГ- общини Момчилград и Крумовград” , експерт по прилагане на СВОМР. 

-Висше образование - бакалавър, Квалификация – Социални, стопански и правни науки, 
профил Икономика. 

2.НЕДЖИБЕ ЗЕКЕРИЕ ГЮЛИСТАН –  секретар на КППП, член на екипа на МИГ, 
експерт”Административни дейности”, 

Висше образование – бакалавър, Квалификация - педагогически науки, профил учител 
по математика, физика и информатика и информационни технологии.  

За включване на наблюдатели в КППП по процедурата МИГ- общини Момчилград и 
Крумовград е изпрати  писмо с изх. № 31/14.04.2020 г. до УО на ОПРЧР 2014-2020 г. 
От страна на УО на  ОПРЧР 2014-2020 г. са определени следните  наблюдатели по реда 
на чл.15, ал.1 от ПМС №162/2016 г.: 

1. СИЛВАНА МАРИНЧЕВА МАРИНЧЕВА – главен експерт в отдел „Програмиране и 
договаряне”, ГД ЕФМПП; 
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2. СВЕТЛАНА ВЕЛКОВА МИНЕВА - главен експерт в отдел „Верификация-Южен”, 
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”. 

Членовете на УС на МИГ приемат, че квалификацията и професионалния опит на 
горепосочените лица, които да бъдат включени в Комисията за подбор на проекти по 
процедура BG05M9OP001-2.092 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно 
приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното 
участие и по-добрата пригодност за заетост”  отговарят на функцията, която ще 
изпълняват в КППП. Лицата имат висше образование, професионален опит и опит в 
административни дейности. 

Във връзка с гореизложените обстоятелства УС взе следното  

РЕШЕНИЕ № 4 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.4  от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 
5 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 
Момчилград - Крумовград, реши:     

•Да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 
BG05M9OP001-2.092 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, 
включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-
добрата пригодност за заетост”  с един краен срок за кандидатстване, финансирана от 
ОПРЧР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ- 
общини Момчилград и Крумовград  в следния състав: 

1.Председател на КППП – Айхан Назиф Курт 

2.Секретар на КППП – Неджибе Зекерие Гюлистан 

Членове на КППП с право на глас: 

1. Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска; 

2. Галя Томова Менова;  

3. Даниела Асенова Салкина;  

Резервни членове на КППП: 

1.  Красимир  Захариев Младенов;  
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2. Ализан Нихат Яхова; 

3. Халил Сали Халил. 

Наблюдатели по ОПРЧР 2014-2020 г.: 

1. Силвана Маринчева Маринчева; 

2. Светлана Велкова Минева. 

В съответствие с правилата за работа на КППП, ПМС № 161/4.07.2016 г., Указанията на 
УО на ОПРЧР в процеса на оценка всеки член от Комисията има следните задължения 
и роля в оценителния процес: 

Айхан Назиф Курт – Председател/Администратор  на Оценителна сесия: 

- ръководи организационно и методически работата й, координира процеса на оценка в 
съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС № 161/4.07.2016 г., 
Указанията на УО на ОПРЧР и съгласно настоящите правила, и обезпечава неговото 
безпристрастно и прозрачно провеждане; 

- оттговаря за процеса на извършването на оценката на постъпилите проектни 
предложения в срока, съгласно заповедта за назначаване на комисията; 

- отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на членовете на 
оценителната комисия; 

- отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата – изпращането на исканията 
за пояснителна информация, определяне на сроковете за нейното представяне, 
присъединяване на получената пояснителна информация към съответното проектно 
предложение; 

- отговаря за изготвянето на оценителния доклад и проверява дали докладът е подписан 
от всички членове на комисията. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене; 

- Процедури: четене; 

- Проектни предложения: четене; 
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- Оценителна сесия по процедурата: администриране 

Неджибе Зекерие Гюлистан – Секретар/Администратор  на Оценителна сесия 

- подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни 
дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост на 
дейността на комисията; 

- има задължението да информира членовете на оценителната комисия за техния 
график на работа и да осигури тяхното присъствие на заседанията, на които 
оценителната комисия взима решения по време на оценка с цел спазване на единен 
подход спрямо всички кандидати/партньори и проектни предложения; 

- съхранява надлежно цялата документация от работата на оценителната комисия, в 
случай, че има такава на хартия 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене; 

- Процедури: четене; 

- Проектни предложения: четене; 

- Оценителна сесия по процедурата: администриране. 

Членове на КППП с право на глас: 

1. Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска; 

2. Галя Томова Менова;  

3. Даниела Асенова Салкина; 

- Оценка и класиране на подадените по процедурата проектни предложения; 
извършване на оценка на административното съотвествие и допустимостта и 
техническата и финансова оценка. Участието в отделните етапи на оценка се определя 
автоматично на случаен принцип в системата ИСУН 2020. При възниквала 
необходимост разпределението на проектни предложения може да бъде извършено и 
индивидуално при ясно формулиране и обосноваване на причините за това. 

-  участва в заседанията на КППП; 
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- участва в изготвянето на оценителния доклад; 

- подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене; 

- Процедури: четене; 

- Проектни предложения: четене; 

- Оценителна сесия по процедурата: оценяване; 

Наблюдатели по ОПРЧР 2014-2020 г.: 

1. Силвана Маринчева Маринчева; 

2. Светлана Велкова Минева. 

- Наблюдателите представляват УО на ОПРЧР2014-2020 г. с цел да гарантират 
законосъобразното и правилното провеждане на процедурата за подбор на проекти. Те 
имат право да преглеждат работата й, като не могат да влияят по какъвто и да е начин 
при оценяването на проектните предложения. При констатиране на нарушения на 
процедурата наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на 
съответния УО и председателя на колективния върховен орган на МИГ. След 
приключване на оценителния процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до 
съответния ръководител на УО  и до председателя на колективния управителен орган 
на МИГ. 

• УС на МИГ- общини Момчилград и Крумовград възлага на г-н Фикрет 
Емин Хабиб да издаде заповед за определяне на комисия за подбор на проектни 
предложения с горепосочените членове. 

По т. 5 от дн. ред.  

По тази точка от дневния ред членовете на УС се запознаха с правилата за работа на 
КППП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.092 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, 
включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-
добрата пригодност за заетост”  - втори прием, финансирана от ОПРЧР 2014-2020 г. от 
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стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и 
Крумовград. Членовете на УС се стигна до следното решение 

РЕШЕНИЕ №5 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.4  от Устава на МИГ Момчилград-Крумовград , с 
5 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, УС на МИГ 
Момчилград - Крумовград, реши:     

• Приемат правилата за работа на КППП по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.092 - „МИГ Момчилград-
Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на 
равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”,  
финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г. чрез подхода ВОМР на МИГ- общини 
Момчилград и Крумовград с един краен срок за кандидатстване; 

• Възлагат на Фикрет Емин Хабиб да утвърди правилата за работа на КППП 
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-
2.092 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с 
оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата 
пригодност за заетост”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г. чрез подхода ВОМР 
на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, с един краен срок за 
кандидатстване. 

Всички одобрени документи на неприсъственото заседание са неразделна част от 
този протокол. 
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