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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ “Местна инициативна група – Исперих” 

 

 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Днес, 10.03.2017 год, от 17.30 часа, в гр. Исперих, в офиса на СНЦ “МИГ – Исперих”, ул. “Васил 

Левски” 99 се проведе Общо събрание на членовете на СНЦ “Местна инициативна група – 

Исперих”, на което присъстваха членове на сдружението, съгласно приложен към протокола списък 

- покана. 

 

Обявен дневен ред на събранието: 

  

1. Приемане Годишен и финансов отчет за дейността  на сдружението през 2016г. 

          Докладва: Даниел Димитров – Председател УС 

2. Приемане на годишен бюджет за 2017г.  

Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС  

3. Промяна в състава на управителния съвет. 

                                                             Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС 

4.   Разни. 
 

Към момента на откриване на Общото събрание членовете на сдружението са 31. При откриване на 

Общото събрание присъстват представители на 25 юридически лица и 6 физически лица, 

представляващи 100 % от всички членове на сдружението. 

Беше направено предложение Общото събрание да избере от състава си председател на събранието и 

и протоколист. Председателят да направи констатация за легитимността на Общото събрание и да 

ръководи неговата дейност. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

За Председател на събранието беше предложена Емилия Геурманова. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 30 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението без гласа на Емилия Германова, съгласно чл.28, ал.2, т.1 

ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

ИЗБИРА  Емилия Германова за председател на събранието. 
 

За протоколист на събранието беше предложена  Катя Йорданова. 

 ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 30 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението без гласа на Катя Йорданова, съгласно чл.28, ал.2, т.1 

ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

ИЗБИРА Катя Йорданова за протоколист. 

 

След направена надлежна проверка, Председателя на ОС  установи: 

 

Всички членове на сдружението са редовно уведомени за Общото събрание по реда на чл. 26, ал.3 от 

ЗЮЛНЦ. Към момента на откриване на Общото събрание е от 31 члена – юридически и физически 

лица. Лично присъстват 31 члена, представляващи 100 % от всички членове на сдружението от тях: 

25 юридически лица – 1 член, представител на публичния сектор - Община Исперих; 10 члена, 

представители на стопанския сектор; 14 члена, представители на нестопанския сектор.  

6 физически лица - 5 члена, представители на стопанския сектор; 1 член, представител на 
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нестопанския сектор.  

Община Исперих, като член на сдружението има трима представители на събранието. Съгласно 

ЗЮЛНСЦ и чл. 29, ал. 2 от Устава на организацията представителите на едно и също юридическо 

лице в УС имат право на 1 глас в Общото събрание. Необходимият за взимане на решения кворум  е 

налице и Общото събрание може да взима решения валидно. 

 

По точка първа от дневния ред: 

Председателят на УС Даниел Димитров запозна членовете на организацията с работата на МИГ 

Исперих през 2016г., с годишния и  финансов отчет за дейността на сдружението през 2016г.  

Разисквания:  

Габриела Симеонова: Възстановени ли са всички суми по подадените заявка за плащане?   

Емилия Германова: По мярка 19.1 сумата е възстановена, но е с около  389,00 лв. по-малко от 

исканата. Нямаме информация какви са направените редукции. По мярка 19.4 заявка за плащане е 

подадена в края на м. януари 2017г. и до момента няма плащане.   

Беше направено предложение Общото събрание да приеме годишния и финансовия отчет на 

организацията за 2016г. за дейността на СНЦ “МИГ Исперих”.  

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 31 гласа , представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

По точка първа от дневния ред Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

Решение 1. Общото събрание на сдружение МИГ Исперих приема годишния и финансов отчет на 

СНЦ „МИГ Исперих“ за 2016 г. за дейността на СНЦ “МИГ - Исперих”. 

 

По точка втора от дневния ред 

 

Председателят на УС Даниел Димитров представи бюджета на организацията за 2017г. Обърна 

внимание на това, че бюджета е представен в УО на ПРСР през м. декември 2016г. и се очаква 

заповед за неговото одобрение. Станаха следните изказвания:  

 

Емилия Германова: В новия програмен период дейностите за управление и популяризиране на 

стратегията за ВОМР се изпълняват, съгласно Наредба на МЗХ по мярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие". Разпределението по 

бюджетните пера е съгласно  изискванията на наредбата, като бюджета е балансиран и е спазено 

съотношение 80% за дейностите по управление, организация и работа на УС и екипа към 20% за 

дейности по популяризиране и информиране. Възможно е за някои от разходите УО да одобри по- 

малки суми, тъй като комисията, която разглежда бюджетите на МИГ- овете въвежда осреднени 

стойности за всички бюджети по видове разходи. 

Мирослав Паскалев: МИГ-Исперих разполага ли финансови средства за изпълнение на бюджета? 

Даниел Димитров: Всяка година Община Исперих отпуска определана супа под формата на 

безлихвен заем на МИГ-Исперих. Имаме отпуснат заем под формата на овърдрафт от 

Райфаизенбанк, но тези средства не са достатъчни за изпълнение на годишния бюджет. Подали сме 

заявка за авансово плащане към ДФЗ-РА София. Има доста неясноти около авансовите плащания 

към МИГ като цяло. Чакаме да има някакво развитие по въпроса и се надяваме да е в полза на 

организацията, тъй като в обратен случай сме изправени пред сериозен финансов проблем. МИГ-

Исперих няма да има възможност да финансира сам всички дейностти.   

След изказванията се пристъпи към гласуване на бюджета на МИГ Исперих за 2017г. 

  

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 31 гласа , представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 
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По точка втора от дневния ред, Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
Решение 2. Общото събрание на МИГ-Исперих приема бюджета за 2017г. на сдружение МИГ 

Исперих . 

По точка трета от дневния ред 

 

Председателят на УС запозна членовете на ОС с решението на УС на МИГ Исперих във връзка с  

постъпилите заявления за излизане от състава на УС на сдружението от: 

 Катя Георгиева Йорданова - представляваща „Ахинора“ АД  гр. Исперих    

 Галина Петрова Иванова  - представляваща  СНЦ „Зорница“ гр. Исперих 

Председателят на УС предложи общото събрание да вземе решение за освобождаването на Катя 

Георгиева Йорданова  и на Галина Петрова Иванова.  

Председателят на УС предложи да бъде направена и промяна  и се намали броя на членовете на УС 

на МИГ Исперих, които от 10 да станат 8, с право на 7 гласа и в състава на УС да останат избраните 

на последното отчетно – изборно събрание лица:  

1. Даниел Димитров Йорданов - Община Исперих. 

2. Зейти Фераим Мехмед - Община Исперих. 

3. Теодора Георгиева Каменарова - ЕТ "Агромикс -Теодора Каменарова" гр. Исперих.  

4. Махмуре Самедин Хюсмен  - "Караджа-ФАГ" ООД гр. Исперих 

5. Тихомир Филипов Атанасов  

6. Теодор Руменов Иванов - СНЦ „Електромобили за регионите – Исперих“. 

7. Деница Димитрова Богомилова - СНЦ „Училищно настоятелство при ЦДГ Мечо Пух” гр. 

Исперих.   

8. Джанан Мустафа Родоплу - НЧ "Съзнание" гр. Исперих.  

 

 Председателят на УС, Даниел Димитров направи следните пояснения: Съгласно чл. 29, ал. 2 от 

Устава на организацията, броят на членовете на УС може да бъде от 7 до 12 с нечетен брой гласове. 

Към настоящия момент, преди да се вземе решение по постъпилите заявления, в състава на УС на 

МИГ Исперих влизат 10 души, от които с право на глас  - 9, тъй като има двама представители на 

Община Исперих в УС, с право на 1 глас при взимане на решенията. 

Нямаше други предложения или коментари, поради което по постъпилите заявления и направените 

предложения се пристъпи към гласуване. 

 

По точка трета от дневния ред, Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

Решение 3.1. Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих освобождава от състава на УС на СНЦ 

„МИГ Исперих“ „Ахинора“ гр. Исперих АД с представляващ Катя Георгиева Йорданова и я 

освобождава от отговорност за отчетния период. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 30 гласа , представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението,  без гласа на Катя Йорданова; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

Решение 3.2. Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих освобождава от състава на УС на СНЦ 

„МИГ Исперих“ СНЦ „Зорница“ гр. Исперих с представител в организацията Габриела Маринова 

Симеонова и я освобождава от отговорност за отчетния период. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”  30 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението, без гласа на Габриела Симеонова; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

Решение 3.3. На основание чл. 29, ал. 2 от Устава на организацията, Общото събрание на СНЦ 

„МИГ Исперих“ променя броя на членовете в УС на МИГ Исперих от 10 на 8, като членовете с 

право на глас стават 7. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 31 гласа , представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

Решение 3.4. В Управителния съвет на МИГ Исперих, без промяна на мандата за който са избрани, 

от последното отчетно- изборно събрание остават : 
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 Даниел Димитров Йорданов - Община Исперих. 

 Зейти Фераим Мехмед - Община Исперих. 

 Теодора Георгиева Каменарова - ЕТ "Агромикс -Теодора Каменарова" гр. Исперих.  

 Махмуре Самедин Хюсмен  - "Караджа-ФАГ" ООД гр. Исперих 

 Тихомир Филипов Атанасов – земеделски производител  

 Теодор Руменов Иванов - СНЦ „Електромобили за регионите – Исперих“. 

 Деница Димитрова Богомилова - СНЦ „Училищно настоятелство при ЦДГ Мечо Пух” гр. 

Исперих.   

 Джанан Мустафа Родоплу - НЧ "Съзнание" гр. Исперих.  

 

 

Решение 3.5. Общото събрание на СНЦ „МИГ Исперих“ възлага на изпълнителния директор на 

МИГ Исперих да впише промените в Разградски окръжен съд, като вписването на членовете на УС 

на МИГ Исперих да стане съгласно заявеното членство в организацията от юридически или 

физически лица.  

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 31 гласа , представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

Констатация: След приетите решения, председателят на събранието, г-жа Емилия Германова 

констатира съответствието на взетите решение с изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015г. на 

МЗХ  по чл. 12, ал. 1 т. 2 и 5, както и на чл. 29, ал. 2, т.1 и 3 от Устава на организацията  а именно: 

 Делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния управителен орган на МИГ, не превишава 49 процента от имащите право на 

глас. 

Делът на представителите на публичният сектор е 1 от 7 гласа, представляващ 14,28% от имащите 

право на глас; Делът на представителите на стопанския сектор 3 от 7 гласа, представляващ 42,86% 

от имащите право на глас. Делът на представителите на нестопанския сектор е 3 от 7 гласа, 

представляващ 42,86% от имащите право на глас. 

 В УС на сдружението могат да бъдат избирани лица, които живеят и работят на територията 

на действие на Сдружението; 

Всички физически лица имат постоянен адрес на територията на община Исперих, а юридическите 

лица имат седалище и адрес на територията на Община Исперих. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

 

Изпълнителният директор на МИГ Исперих запозна участниците с проблемите, пред които е 

изправена организацията във връзка със закъсняване на прима на проектни предложения и 

оценяването им в ИСУН 2020. През месец февруари 2017г. бе организирано обучение за работа в 

ИСУН, на което присъстваха експерта и техническия секретар. На обучението е обяснено  как ще 

се извършва входирането на проекти и оценката им. Всеки МИГ ще има право на достъп в 

системата и служителите ще могат да въвеждат данни, а на оценителите на проекти ще бъде даден 

ограничен достъп свързан само с извършваната от тях проверка. По ОПИК и ОПРЧР се 

кандидтства в системата и предполагам, че за тези две програми няма да има проблеми. По ПРСР 

не се кандидатства и не се правят оценки на национално ниво в ИСУН. Поради тази причина в 

процедурата за подбор на проекти е описан реда, по който ще може да се приемат проекти и да се 

оценяват, ако няма готовност тези действия  да се извършват в ИСУН.  Към настоящият момент все 

още няма ясното как ще се извършва приема и оценката в ИСУН на проекти  по ПРСР, а също така 

се готви промяна на Наредба 22/14.12.2015г. по мярка 19.2 и промяна на ПМС № 161.  Тези 

неясноти възпрепятстват изпълнението на СВОМР и създават проблем пред всички български МИГ 

свързани с отваряне на процедури за подбор на проекти. Най-вероятно целият процес ще се забави 

във времето и има вероятност реалното изпълнение на стратегиите за започне през второто 

шестмесечие на годината.  

Друг проблем пред организацията е разработената Процедура за подбор на проекти към 

Стратегията за Водено от общностите местно развитите на СНЦ „МИГ Исперих“, която подлежи на 
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одобрение от страна на Управляващите органи на ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. В края на месец януари 

2017г. процедурата е изпратена за съгласуване с УО на  ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. Има отговор от УО 

на  ОПИК и ОПРЧР, че съгласуването не е в тяхната компетенция и трябва да се разработят 

отделни процедури по трите програми. Като се има и предвид предстоящите изменения на Наредба 

22/14.12.2015г. по мярка 19.2 и промяна на ПМС № 161 в момента няма как да се разработят нови 

процедури. Необходимо е да се изчака измененията в Наредба 22/14.12.2015г. и в ПМС № 161 да се 

обнародват в държавен вестник и да се разработят нови  Процедури за подбор на проекти, което 

също  забавя изпълнението на СВОМР.     

По четвърта точка няма взети решения. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 19.00 часа. 

 

 
 

Председател на Общото събрание :    ……………………   

                 / Емилия Германова / 

 

Протоколист:       …………………. 

/ Катя Йорданова / 


