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

МИГ Момчилград - Крумовград 

ПРОТОКОЛ №3/18.04.2018 г. 

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

ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

Днес, 18.04.2018 г., в неприсъствено заседание на Управителния съвет, състоящ се 
от Председател на УС: Метин Бейсим Ибрям; 

Зам. Председател на УС: Абидин Хаджимехмед; 
Членове на УС: 1. Юмер Юмер; 

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

се разгледаха следните точки: 

1. Приемане на изменен пакет документи по процедура на подбор на проектни 
предложения с няколко крайни срока за кандидатстване ВС-16КЕОР002-
2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на 
производствения капацитет в МСП"; 

2. Приемане на предложението на Изпълнителния директор на МИГ, касаещи 
сключване на договори с външни за Сдружението фирми, лица и 
организации, съгласно одобрение бюджет на МИГ- общини Момчилград и 
Крумовград със заповед №РД09-128/14.02.2018 г. на Министъра на 
земеделието, храните и горите. 

По т. 1 от ди. ред. 
Във връзка с постъпило запитване от кандидат бенефициенти по процедура 

ВО16КРОР002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на  
производствения капацитет в МСП" е установена техническа по своя характер грешка в 
„Бизнес плана - Приложение Б" от пакета документи за попълване при кандидатстване 
към Условията за кандидатстване", в листове „Счетоводни отчети" и „Персонал", която 
представлява очевидна фактическа грешка, състояща се в погрешно добавен период на 
последните три приключени финансови години, а именно 2014, 2015 и 2016 г. и 
2012,2013 и 2014 г. 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони", 

МИГ Момчилград — Крумовград 

На основание чл.36, ал.1, т.8, чл.37, ал.2, ал.З и 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, взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ № 1 
• В Бизнес плана (Приложение Б) към Условията за кандидатстване за първи 

период на прием, навсякъде където фигурира периода на последно 
приключили три финансови години „2014, 2015 и 2016 г." и „2012,2013 и 
2014 г." се изменят с думите „2015, 2016 и 2017 г.". 

• В обясненията под таблиците в листове „Счетоводни отчети 2015-2017" и 
„Персонал" се добавя изречението „За проектите подадени през 2019 г., 
годините следва бъдат актуализирани от кандидата, като 2015 г., 2016 г. и 
2017 г. се заменят съответно с 2016 г., 2017 г. и 2018 г.". 

• В лист „Прогнози ОПР и ОПП" от Бизнес плана (Приложение Б) 
думите:„Базова година 2014" се изменя на „Базова година 2017/2018"; 

1. Възлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди направените 
изменения в Условията за кандидатстване и приложенията към тях по 
процедура № ВО16КРОР002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград -
Подобряване на производствения капацитет в МСП"; 

2. Във връзка с приетото решение възлага на Изпълнителния директор да 
публикува Консолидирана версия на пакета документи за кандидатстване с 
направената промяна (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и 
приложения към тях) на сайта на МИГ. 

3. Възлага на Изпълнителния директор да изпрати до УО на ОПИК 2014-2020 г. 
писмо за направените изменения по процедура №ВО16КРОР002-2.017 „МИГ 
общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения 
капацитет в МСП. 

По т. 2 от дн. ред, има постъпило предложение от Изпълнителния директор на МИГ 
във връзка с необходимостта от сключване на договори с външни за Сдружението 
фирми, лица и организации за изпълнение на бюджет 2018 г., стойност на всеки 
отделен договор над 5 000 лева и на основание чл.19, ал.1, т.2 от Вътрешния правилник 
за дейността на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград". 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони", 

МИГ Момчилград - Крумовград 

На основание чл.Зб, ал.1, т.8, чл.37, ал.2, ал.З и 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, взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ № 2: 
I. Одобрява сключването на договори с външни за Сдружението фирми, лица 

и организации, съгласно одобрение бюджет на МИГ - Момчилград и 
Крумовград със заповед №РД09-128/14.02.2018 г. на Министъра на 
земеделието, храните и горите за: 

1. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на 
експерти, свързани с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, 
външни експерти и други) на обща стойност 14 339,00 лева, съгласно дейност 
2 от Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ; 

2. Разходи за популяризиране, информиране и публичност, а именно: 
отпечатване на информационен бюлетин за дейности на МИГ по прилагане на 
ВОМР, изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране 
дейността на МИГ- годишни работни календари, работни тефтери, химикали, 
ключодържатели, чаши, флаш памет, раници, чадъри, шапки, часовници, 
тениски, табели за обща стойност 18 022,54 лева, съгласно дейности 2.2-2.14, 
2.21 и 2.22 от разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР; 

3. Разходи за изготвяне на насоки за кандидатстване по обявените процедури - 8 
насоки на обща стойност 9 950, 80 лева, съгласно дейност 2.15 от разходи за 
популяризиране на стратегията за ВОМР; 

4. Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи, 
свързани с подготовката на проекти по СВОМР на обща стойност 5 720, 00 
лева, съгласно дейност 3 от разходи за популяризиране на стратегията за 
ВОМР; 

5. Разходи за закупуване на лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места на 
обща стойност 30 000,00 лева, съгласно дейност 6 от Текущи разходи за 
управление на стратегията на МИГ; 

6. Разходи за проучвания и анализи на съответната територия ( териториални, 
икономически, социални и други анализи и проучвания)- съгласно чл.9, ал.З, 
т.1 - анализ на животновъдния сектор на територията на МИГ; - анализ на 
туристическата дейност на територията на МИГ - на обща стойност 8 020, 00 
лева, съгласно дейност 3 от разходи за популяризиране на стратегията за 
ВОМР; 

7. Разходи за издаване на двуезично( български и английски)- луксозно издание 
на стратегията на ВОМР и разходи за превод на английски език на 
Стратегията на ВОМР на обща стойност 11 350,00 лева, съгласно дейност 2.19 
и 2.20 от разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР. 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони", 

МИГ Момчилград — Крумовград 

II. Възлага на Изпълнителния директор сключването на договорите при 
спазване на изискванията на нормативната уредба в Република България. 

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

щ : -
дата: 18.04.2018г. Председател!;, щ*...^ Г^\Л.^ 
гр. Момчилград Метии Ибрям 

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