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ПРОТОКОЛ№1
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ЕРУПА - ОБЩИНИ МОМЧИЛЕРАД И КРУМОВЕРАД"

Днес, 20.04.2018 г. от 14,00 часа в гр. Крумовград,
ул. „Трети март" №3
/Заседателната зала на Общински съвет - град Крумовград/, се състоя общо събрание на
Сдружение с нестопанска цел"Местна инициативна група - Момчилград-Крумовград".
В поканата за свикване на Общо събрание, като час на започване бе посочен 13, 00
часа.
Към 13,00 часа при проверката на кворум се оказа, че в залата присъстват лично или
чрез пълномощник по-малко от половината от всички членове.
Поради липса на кворум събранието се отложи с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и се проведе, колкото и членове се явиха/ съгласно чл.30 от Устава
на Сдружение с неспопанска цел"МИЕ - общини Момчилград-Крумовград".
Заседанието е свикано по реда на чл.28 от Устава на СНЦ"МИЕ- общини
Момчилград-Крумовград" и по инициатива на Управителния съвет.
При проверката на кворума се оказа, че към 14,00 часа в залата присъстват следните
членове на СНЦ"Местна инициативна група - Момчилград-Крумовград":
1. Неджат Фаик Мехмедали, представляващ ЕТ „НЕДЖОРЕКС НЕДЖАТ ФАИК";
2. Бехчет Шериф Осман, представляващ НЧ"Алеко Констатинов -1952" с. Звездел;
3. Фикрет Емин Хабиб - член на УС на МИЕ;
4. Младен Алдинов Мандов, представляващ ЕТ"Хан - Младен Мандов"
5. Юмер Садък Юмер, представляващ ВК"МЛАДОСТ-95", член на УС на МИЕ;
6. Метин Бейсим Ибрям, представляващ община Момчилград и Председател на
УС на МИЕ;
7. Шюкри Аптулазис Али;
8. Шенер Али Осман, представляващ ЕТ"ШЕХ ШЕНЕР ОСМАН";
9. Ергюн Ахмед Фейзи, представляващ ЕООД"ФЕЙЗИ ФИНАНС";
10. Басри Ахмед Топал;
11. Хатидже Ахмед Шакир;
12. Апти Ахмед Апти;
13. Билял Мохамед Чауш;
14. Гюрсел Ахмед Еюслю, представляващ ЕТ"ФЕМИ-ФЕИМЕ ФЕИМ";
15. Назие Нури Моллахмед;
16. Мюмюн Раиф Мюмюн;

17. Сабахтин Мустафа Караибрям,представляващ ЕТ"Алем - Сабахтин Караибрям",
член на УС на МИГ;
18. Ферад Исмаил Салиф, представляващ ЕООД „ИСО2009";
19. Сейфетин Мохамед Мустафа;
20. Огнян Стоянов Славянов, представляващ Кооперация" Сдружение земеделски
стопани - Крумовград"
21. Милена Любенова Янева, представляващ ООД „СОФТ-Ю";
22. Милчо Иванов Казълов, представляващ ЕООД"Елит Транс";
23. Бекир Шабан Осман;
24. Марийка Тенчева Христозова;
25. Себихан Керим Мехмед;
26. Тасим Ахмед Мустафа;
27. Фартин Мустафа Шабан;
28. Мехмед Мустафа Мустафа;
29. Самет Мюмюн Али;
30. Елмаз Хасан Алимолла;
31. Юсеин Фикри Оруч;
32. Себахтин Кадир Юсеин;
33. Мехмед Исмаил Адем;
34. Мехмед Юсеин Чаирлъ;
35. Себахтин Хасан Юсеин;
36. Джайде Идрис Ходжа;
37. Тахсин Мехмед Ибрям;
38. Милка Антонова Семерджиева, представляващ НЧ"Народни будители1925"с.Аврен, член на УС на МИЕ;
39. Лиляна Ангелова Раева, представляващ НЧ"Хр. Ботев 1914" град Крумовград;
40. Маргит Михайлова Василева, представляващ СНЦ"Европоколение";
41. Абидин Мехмед Хаджимехмед, представляващ община Крумовград, Зам.
председател на УС на МИЕ.
Събранието се откри от Председателя на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска
цел "Местна инициативна група-Момчилград-Крумовград"- г-н Метин Бейсим Ибрям. Г-н
Ибрям благодари на всички присъстващи за отделеното време и заяви, че Общото
събрание е свикано по инициатива на Управителния съвет, на основание чл.28, ал.1 от
Устава на сдружението, чл.26 от Закона за юридически лица с нестопанска цел и Решение
на управителния съвет по протокол от 16.03.2017 година.
Спазени са изискванията на чл.28 от Устава, относно реда за свикване на общото
събрание:
Изготвена е покана за провеждане на събранието, която съдържа дневен ред, датата,
часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква;
Поканата е обнородвана на електронната страница на МИГ -:пИр://т1атотсЬПегас!.сотЛ
и е поставена на мястото на обявление в сградата, в която се намира управлението
на сдружението, както и в сградите на общинските администрации на двете
общини, 10 каледарни дни преди насрочения ден;

Материалите по дневния ред са били налични в офиса на Сдружението и са били на
разположение на членовете на сдружението.
В рамките на определения във вътрешния правилник срок не са постъпили мнения и
предложения по точките, включени в дневния ред на Общото събрание.
При проверката на наличния кворум се установи, че на събранието присъстват лично
или чрез пълномощник - 39, което не представлява повече от половината от всички
членове. Събранието е насрочено за 13,00 часа, но поради липса на кворум същото се
отложи с един час по-късно, а именно 14,00 часа на същото място и при същия дневен
ред и на основание чл.ЗО от Устава на Сдружението събранието е законно.
Г-н Метин Ибрям - Председател на УС на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и
Крумовград" разясни процедурата за провеждане и гласуване, съгласно Устава на
СНЦ"МИГ-общини Момчилград-Крумовград", а именно:
Всеки член на общото събрание има право на един глас, който упражнява лично
или чрез пълномощника;
Член на общото събрание няма права на глас при решаването на въпроси, отнасящи
се до свързани с него лица, по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон;
Решенията на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от
присъстващите/ т.е 50+1 от присъстващите на събранието/, като решенията
свързани с устава на сдружението — с неговото изменение или допълнение, както и
преобразуване на сдружението се вземат с квалифицирано мнозинство от всички
членове, т.е най-малко 2/3 от списъчния състав;
Г-н Ибрям предложи на присъстващите членове на СНЦ"МИГ -общини
Момчилград-Крумовград" да допуснат в залата служителите на МИГ, наети за
изпълнение на ВОМР - г-н Халил Халил, г-н Айхан Курт- експерти по прилагане на
Стратегия за водено от общностите местно развитие и г-жа Неджибе Гюлистанексперт"Административни дейности", които не са членове на Общото събрание.
След проведено гласуване, с 41 гласа „ЗА", „ ПРОТИВ"-0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"-0
Се взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1
Допускат се да присъстват и да вземат участие в общото събрание — г-н Халил
Халил - експерт по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно
развитие, г-н Айхан Курт- по прилагане на Стратегията за Водено от
общностите
местно
развитие
и
г-жа
Неджибе
Гюлистан
експерт"Административни дейности".

В изпълнение на чл.ЗЗ, ал.1 от Устава на сдружението г-н Метин Ибрям предложи
да бъдат избрани председател и протоколчик, който да води протокола на
събранието.
Пристъпи се към избор на председател на събранието:
Постъпи предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Абидин
Хаджимехмед - Зам. Председател на УС. Предвид факта, че други предложения не
постъпиха се пристъпи към гласуване.
След проведено гласуване с 41 гласа „ЗА" , „ПРОТИВ"-0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- 0
Се взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2
За председател на Общото събрание се избира г-н Абидин Хаджимехмед
Пристъпи се към избор на протоколчик на събранието.
За протоколчик на събранието се предложи да бъде г-жа Неджибе Гюлистан.
Тъй като други предложения не постъпиха се пристъпи към гласуване.
След проведено гласуване с 41 гласа „ЗА" , „ПРОТИВ"-0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"-0
Се взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3
За протоколчик на събранието се избира г-жа Неджибе Гюлистан
След приемане на процедурните решения, свързани с начина на работа на общото
събрание, избраният председател на Общото събрание пристъпи към обсъждане и
приемане на предложения дневен ред, обявен в поканата.
Г-н Абидин Хаджимехмед представи дневния ред от поканата и заяви всички
присъстващи да изразят мнение по съдържание на дневния ред. Заяви, че в срока за
предложения за нови точки в дневния ред не са постъпили и поради това
обстоятелство събранието следва да се проведе по обявения от УС дневен ред,
който е отразен и в поканата за свикване на ОС.
Пристъпи се към приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание.
След проведено гласуване с 41 гласа „ЗА" , „ПРОТИВ"-0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- 0
Се взе следното РЕШЕНИЕ №4
Общото събрание ще протече по обявения в Поканата дневен ред:
1. Представяне на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г.;
2. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ - общини
Момчилград и Крумовград " за 2017 г. и финансов отчет за 2017 г.;
3. Разглеждане, обсъждане и приемане на Програма за осъществяване на дейността
на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград" за 2018 г.;
4. Разглеждане, обсъждане и приемане на бюджет на СНЦ „МИГ - общини
Момчилград и Крумовград" за 2018 г.;
5. Промяна в Правилника на УС на МИГ;

6. Промяна в Стратегията на ВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград,
поради настъпили нормативни промени.
Председателстващият събранието пристъпи към изпълнение на дневния ред:
По точка 1 от дневния ред:
Г-н Хаджимехмед запозна
присъстващите, относно обстоятелството,
че
Управителния съвет на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград" има задължение
да изготвя ежегодно отчет за дейността си, който на основание чл.27, ал.1, т. 10 от Устава
се приема от Общото събрание.
Г-н Хаджимехмед даде думата на председателя на УС- г-н Метин Ибрям да представи
изготвения отчет за дейността на УС.
Г-н Метин Ибрям представи Отчета за дейността на УС на СНЦ"МИГ- общини
Момчилград-Крумовград" за 2017 година.
Г-н Абидин Хаджимехмед прикани присъстващите да изразят мнение по съдържанието на
представения доклад. Тъй като не постъпиха такива, г-н Хаджимехмед предложи Общото
събрание да приеме представения от Председателя на УС на Сдружението отчет за
дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград"
Предложението се подложи на гласуване.
След проведено гласуване с 41 гласа „ЗА" , „ПРОТИВ"- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- 0

Се взе следното РЕШЕНИЕ №5
На основание чл.27, ал.1, т.10 от Устава, Общото събрание на СНЦ"МИГ- общини
Момчилград и Крумовград" приема отчета за дейността на Управителния съвет на
СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград" за 2017 година.
По точка 2 от дневния ред:
Председателстващият събранието запозна присъстващите с чл.40, ал.З, т.14 и чл.56 от
Устава, а именно, че Изпълнителния директор изготвя доклад за дейността на
Сдружението в съответствие с чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ и публикува информация за
дейността на Сдружението и осигурява вписването в централния регистър, както и че УС
взима решение за свикване на редовно общо събрание за приемане на изготвените
счетоводен отчет и отчет за дейността.
Г-н Хаджимехмед даде думата на г-жа Христозова - Изпълнителен директор за да
представи доклада и счетоводния отчет на Сдружението за 2017 година. От страна на
присъстващите не постъпи мнение по съдържанието на представения доклад и отчет и се
премина към гласуването им.
След проведено гласуване, с 41 гласа „ЗА", „ ПРОТИВ"- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- 0
Се взе следното РЕШЕНИЕ №6
На основание чл.27, ал.1, т.15 от Устава, Общото събрание приема доклад за
дейността и финансов отчет на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград" за

2017 година и възлага на Изпълнителния директор да представи необходимите
документи за публикуване на доклада и финансовите отчети пред Националния
статистически институт и в Агенцията по вписванията в Търговския регистър и
регистър на юридически лица с нестопанска цел в определените от закона срокове.
По точка 3 от дневния ред:
Председателстващият събранието даде думата на г-жа Христозова - изпълнителен
директор на МИГ да представи Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград" за календарната 2018 година. От страна на
присъстващите не постъпи мнение по съдържанието на ИГРП и се премина към
гласуването им.
След проведено гласуване с 41 гласа „ЗА" , „ПРОТИВ"- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- 0

Се взе следното РЕШЕНИЕ №7
На основание чл.27, ал.1, т.15 от Устава, Общото събрание приема Програма за
осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград" за
2018 година.
По точка 4 от дневния ред:
Г-н Хаджимехмед запозна присъстващите, че на основание чл.27, ал.1, т.10 от Устава на
Сдружението Общото събрание приема всяка година бюджета на СНЦ"МИГ- общини
Момчилград и Крумовград".
Думата се даде на г-жа Марийка Христозова за представяне на бюджета на МИГ за 2018
година, която подробно представи одобрение бюджет от МЗХГ за 2018 година, съгласно
заповед №РД09-128/14.02.2018 г. по отделните дейности.
Присъстващите бяха поканени да изразят мнения по направеното предложение за бюджет
на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград" за 2018 година.
От страна на г-жа Маргит Василева се постави следния въпрос към г-жа Христозова:
Изготвянето на проучвания и анализи на съответната територия - анализ на
животновъдния сектор на територията на МИГ и анализ на туристическия сектор да ли
предхождат отварянето на покани по мерки от ПРСР.
Г-жа Христозова заяви, че изготвянето на проучвания и анализи на съответната територия,
които включват анализ на животновъдния сектор и на туристическия сектор нямат нищо
общо с отварянето на покани по мерки от Стратегията на ВОМР на МИГ- общини
Момчилград и Крумовград.
Не постъпиха други запитвания и предложения по представения бюджет, след което се
премина към гласуване.
След проведено гласуване с 40 гласа „ЗА" , „ПРОТИВ"- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- 1
Се взе следното РЕШЕНИЕ №8
На основание чл.27, ал.1, т.10 от Устава, Общото събрание приема бюджета на СНЦ
„МИГ - общини Момчилград и Крумовград" за 2018 година.

По точка 5 от дневния ред:
Г-н Хаджимехмед даде думата на г-жа Христозова да направи мотивирано предложение за
промени в Правилника за дейността на УС, което касае част IV. Представителство и
управление, чл.20 от същия правилник. Г-жа Христозова заяви, че във връзка с
предстоящото стартиране на проекти на МИГ и избягване на конфликт на интереси,
предлага в чл.20 да се вмъкне подточка „ж", което да гласи следното: при отсъствие или
установен конфликт на интереси при разработване на Условията за кандидатстване и
оценяване на подадените проектни предложения, делегира своите правомощия на член на
УС за периода на отсъствие или за всяка конкретна процедура.
Не постъпиха предложения по проекта на промени в Правилника за дейността на УС и
председателстващия предложи промяната да бъде гласувана. След проведено гласуване с
41 гласа „ЗА" , „ПРОТИВ"- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- 0
Се взе следното РЕШЕНИЕ №9
На основание чл.27, ал.1, т.10 от Устава, Общото събрание приема
В част IV. Представителство и управление, чл.20 от Правилника за дейността на УС да се
вмъкне подточка ж) при отсъствие или установен конфликт на интереси при разработване
на Условията за кандидатстване и оценяване на подадените проектни предложения,
делегира своите правомощия

на член на УС за периода на отсъствие или за всяка

конкретна процедура.
По точка 6 от дневния ред:
Г-н Хаджимехмед даде думата на г-жа Христозова да запознае присъстващите с писмо
с изх.№91-417/27.03.2018 г. на Заместник министър и Ръководител на УО на ПРСР 20142020 г., което касае влизане в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители, в който отпада правното основание за
издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В тази връзка когато по мярка, по
която се препраща към наредба, не е започнало производство, то съответната наредба не
може да бъде приложена пряко. Във връзка с горното обстоятелство, когато в точка 5.
Описание на мерките от ЕЗФРСР от СВОМР се препраща към наредба с правно основание
чл.9а от ЗПЗЩотн.) МИГ следва да предприеме необходимите действия за промяна на
съответната мярка от СВОМР, като в мярката/или част от мярката, в която се препраща
към наредбата следва да се включи необходимото по чл.15 и 16 от Наредба 22 съдържание.
Г-жа Христозова заяви, че във връзка с полученото писмо на МЗХГ са направени
съответните промени в Стратегията на ВОМР на МИГ- общини Момчилград и

Крумовград, като проекта на изменение на стратегията за местно развитие(СВОМР) е
качен на сайта на МИГ за обществено обсъждане. В срока на общественото обсъждане не
са постъпили мнения. Г-жа Христозова подробно описа исканите промени и мотивите за
тях. Не постъпиха предложения по представения проект на изменение на стратегията за
местно развитие (СВОМР) на МИГ- общини Момчилград и Крумовград.
След проведено гласуване с 41 гласа „ЗА" , „ПРОТИВ"- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- 0
Се взе следното РЕШЕНИЕ №10
На основание чл.27, ал.1, т.10 от Устава, Общото събрание приема:
I. ПРОМЯНА В ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 4.1.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА"
1. В описанието на раздел „Допустими разходи" да отпадне текста „съгласно чл. 32 на
Наредба № 9 от 21.03 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства " от мярка 4 „ Инвестиции в материални активи " от ПРСР 2014 - 2020 г. "
2. В точка „Критерии за избор на проекти" в критерии 10 „Оценка на Бизнес план
/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на
МИГ" под критериите да бъдат изменени както следва:
Реалистичност и качество на бизнес плана — 5 точки:
- Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре обоснован - 3 точки
- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 точки
Съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ - 5 точки:
- Дейностите са насочени към постигане на целите и приоритетите на Стратегията за
ВОМР;
- Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на
заложените в проекта индикатори;
- В проектното предложение не се съдържат недопустими дейности;
Три от горепосочените критерии са изпълнени - 5 точки
Два от горепосочените критерии са изпълнени - 3 точки
Един от горепосочените критерии е изпълнен - 1 точка
Няма посочена информация или представената
информация няма отношение към
съответния критерий - 0 точки.
3. В точка „Критерии за избор на проекти" в края да бъде добавен текста: "За проектни
предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап
„ Техническа и финансова оценка " и недостиг на средства, класирането ще се извърши по

следния начин: Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой
точки по раздел 3 „Проектът създава нови работни места". В случай, че проектните
предложения имат равен брой точки по посочения раздел, същите ще бъдат класирани
съобразно получения брой точки по раздел 2 „Дейностите по проекта са в областта
чувствителните сектори". В случай, че проектните предложения имат равен брой точки
по посочените по - горе раздели, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой
точки по раздел 8 „Проектът включва дейности с позитивен принос към околната
среда ".

II. ПРОМЯНА
В ОПИСАНИЕ
НА МЯРКА
4.2.1
„ИНВЕСТИЦИИ
ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"

В

1. В описанието на раздел „Допустими разходи" да отпадне текста „съгласно чл. 30 на
Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти "
2. В точка „Критерии за избор на проекти" в критерии 13 „Оценка на Бизнес план
/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на
МИГ" под критериите да бъдат изменени както следва:
Реалистичност и качество на бизнес плана - 5 точки:
- Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре обоснован - 3 точки
- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 точки
Съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ - 5 точки:
- Дейностите са насочени към постигане на целите и приоритетите на Стратегията за
ВОМР;
- Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на
заложените в проекта индикатори;
- В проектното предложение не се съдържат недопустими дейности;
Три от горепосочените критерии са изпълнени - 5 точки
Два от горепосочените критерии са изпълнени - 3 точки
Един от горепосочените критерии е изпълнен - 1 точка
Няма посочена информация или представената
информация няма отношение към
съответния критерий - 0 точки.
3. В точка „Критерии за избор на проекти" в края да бъде добавен текста: "За проектни
предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап
„ Техническа и финансова оценка", и недостиг на средства класирането ще се извърши по
следния начин: Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой

точки по раздел 2 „Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани". В
случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по този раздел същите ще
бъдат класирани съобразно получения брой точки по раздел б „Проектът създава нови
работни места". В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по
посочените по - горе раздели, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой
точки по раздел 11 „Проектът включва дейности с позитивен принос към околната
среда ".

III. ПРОМЯНА В ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"
1. В точка „Критерии за избор на проекти" в критерии 13 „Оценка на Бизнес план
/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на
МИГ" под критериите да бъдат изменени както следва:
Реалистичност и качество на бизнес плана - 5 точки:
- Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре обоснован - 3 точки
- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 точки
Съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ - 5 точки:
- Дейностите са насочени към постигане на целите и приоритетите на Стратегията за
ВОМР;
- Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на
заложените в проекта индикатори;
- В проектното предложение не се съдържат недопустими дейности;
Три от горепосочените критерии са изпълнени - 5 точки
Два от горепосочените критерии са изпълнени - 3 точки
Един от горепосочените критерии е изпълнен - 1 точка
Няма посочена информация или представената
информация няма отношение към
съответния критерий - 0 точки.
2. В точка „Критерии за избор на проекти" в края да бъде добавен текста: „За проектни
предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап
„ Техническа и финансова оценка ", и недостиг на средства класирането ще се извърши по
следния начин: Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой
точки по раздел 6 „Проектът създава нови работни места". В случай, че проектните
предложения имат равен брой точки и по този раздел същите ще бъдат класирани
съобразно получения брой точки по раздел 9 „Проектът включва дейности с позитивен
принос към околната среда ".
IV. ПРОМЯНА В ОПИСАНИЕ НА МЯРКА 21 „СЪХРАНЯВАНЕ,РАЗВИТИЕ И
ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"

1. В описанието на Интензитет на помощта по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и
валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура" текста:
/. 100 % за получател публично лице и проектът не генерира приход;
2. 70 % за получател публично лице и проектът генерира приход;
3. 60 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел;
4. 70 % за получател частно лице и/или юридическо лице с нестопанска цел и проектът е в
обществена полза
да бъде заменен с текста:
1. до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с
нестопанска цел и проектът не генерира приход, съгласно „Анализ разходи-ползи
(финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
2. до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход, съгласно
представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от
изпълнителния директор на ДФЗ;
3. до 60 на сто - когато получател е частно лице;
4. до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.

Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на МИГ да предприеме последващи
действия, като изпрати искане за промените в Стратегията на ВОМР на МИГ-общини
Момчилград и Крумовград до МЗХГ, УО на ПРСР 2014-2020 г.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ"МИГ- общини МомчилградКрумовград" бе закрито.
Неразделна част от настоящия протокол е Списък на присъствалите членове на Сдружение
с нестопанска цел"Местна инициативна група- общини Момчилград-Крумовград на
общото събрание на 20.04.2018 година.

Председател на общото събрание: Абидин Мехмед Хаджимехмед:.-^
Протоколчик на общото събрание: Неджибе Зекерие Гюлистан:..Д^
Председател на Управителния съвет: Метин Бейсим Ибрям:..,Щ;
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