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

МИГ Момчилград - Крумовград 

ПРОТОКОЛ №6/29.06.2018 г. 

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

ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

I гес, 29.06.2018 г., се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет, 
състояш 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. 

Членове ге на УС взеха решения неприсъствено по следния дневен ред: 

1. Рзменение на Условията за кандидатстване и приложенията към тях по 
процедура ВО05М9ОР001- 1.042,, МИГ- общини Момчилград и Крумовград -
о зучения за заети лица", касаещо трите крайни срока за кандидатстване. 

Сле/ като членовете на УС се запознаха с материалите по точка 1 от дневния ред, 
касаещк промяна в крайните срокове за кандидатстване по процедурата, а именно: 

- първият краен срок - от 31.07.2018 г. да бъде променен на 15.08.2018 г.; 
- ггорият краен срок - от 31.10.2018 г. да бъде променен на 28.12.2018 г.; 
- .ретият краен срок - от 31.12.2018 г. да бъде променен на 15.05.2019 г. 

и на основание чл.36, ал.1, т.8 и чл.37, ал.4 от Устава на МИГ Момчилград-
Крумов:рад , с 7 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", УС на 
МИГ М жчилград - Крумовград, взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ № 1 
• Съгласува Измемените Условия за кандидатстване и приложенията по 

гроцедура ВО05М9ОР001- 1.042,, МИГ- общини Момчилград и Крумовград -
с бучения за заети лица"; 

• Ьъзлага на Председателя на УС, със своя заповед да утвърди изменените 
Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура 

Сдружеь ие „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград", Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 
грл Момчилград, ул."Девети септември"№1, ет.4, тел: 0886742637, е-та}\:т'\а тк2015@аЬу.Ьа, шеЬ: 

шшш.ЬПр^шшш.т/дтотспИдгай.сот/ 
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ПО05М9ОР001- 1.042,. МИГ- общини Момчилград и Крумовград - обучения за 
;.аети лица"; 

• Във връзка с приетите решения възлага на Изпълнителния директор да 
: редприеме следващи стъпки по съгласуване на измемените Условия за 
андидатстване и приложенията към тях по процедура ВО05М9ОР001- 1.042,, 

' 'ГИГ- общини Момчилград и Крумовград - обучения за заети лица" с УО на ОП 
I ЧР 2014-2020 г. 

Всичка одобрени документи на неприсъственото заседание са неразделна част от този 

Сдруже ие „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград", Споразумение РД 50-190/29.11.20162., 6800 
гр Момчилград, ул."Девети септември"№1, етА, тел: 0886742637, е-таН:т'щ тк2015@аЬу.Ьа, шеЬ: 

\л/\м'м.пар:Мш\^.т'1дтотсЬНдгаа'.сот/ 

дата: 2'» 06.2018г. 
гр. Мои) чилград 

проток :-л. 

Протоколчик:,-.;. ;. . ^ 0 % ! ; , ^ . . . 
Експерт"Административна дейност' 
/Неджибе Гюлистан/ 


