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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ “Местна инициативна група – Исперих” 
 

 
І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 
Днес, 17.05.2016 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 на нови членове на сдружението. 
            Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

2. Представяне за одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие по ПРСР 
2014-2020г. 

            Докладва Даниел Димитров – Председател УС 
3. 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. Председателя 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 Джанан Родоплу. 
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 30 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 
събранието членове на сдружението без гласа на  Джанан Родоплу, съгласно чл.28, ал.2, т.1 
ЗЮЛНЦ; 
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 
След проведеното гласуване Общото събрание: 

ИЗБИРА  Джанан Родоплу 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 
нестопанския сектор.  
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 Община Исперих, като член на сдружението има трима представители на събранието. Съгласно 
ЗЮЛНСЦ и Устава на организацията Общината има право на един 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: 
Даниел Димитров, Председателят на УС на сдружението информира членовете, че съгласно чл. 9, ал. 
2 от устава, са постъпили четири заявления за членство в организацията от името на: 
 

1. СНЦ „Сдружение за развитие на Исперих“ с. Духовец, с представител Ержан Осман, 
сдружението е прието за член на МИГ Исперих с решение на УС № 1.1 от заседание, 
проведено на 09.05.2016г.  

2. СНЦ „Сдружение за развитие на с. Тодорово“ с. Тодорово, с представител Севат Ибрям, 
сдружението е прието за член на МИГ Исперих с решение на УС № .1.2 от заседание, 
проведено на 09.05.2016г.  

3. СНЦ „Народно читалище „Нов живот 1940“ с. Конево, с представител Нели Атанасова, 
сдружението е прието за член на МИГ Исперих с решение на УС № 1.3 от заседание, 
проведено на 09.05.2016г.  

4. СНЦ Училищно настоятелство при ЦДГ „Мики Маус“ с. Белинци, с представител Нежиля  
Исмаилова сдружението е прието за член на МИГ Исперих с решение на УС № .1.4 от 
заседание, проведено на 09.05.2016г.  

 
Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, Председателят на УС представи за одобрение решението на УС и 
предложи това да стане с гласуване: 
 

По точка първа от дневния ред Общото събрание взе следните  

РЕШЕНИЯ: 

Гласуване  
Гласуване:  30 гласа – “за”,  представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 
членове на сдружението без гласа на Ержан Осман;   
”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 
Решение 1.1 На основание чл. 8, ал. 3 от Устава на сдружението за член на  СНЦ „МИГ – Исперих“ 
се приема:  СНЦ „Сдружение за развитие на Исперих“ с. Духовец, с представител Ержан Осман.  

Гласуване  
Гласуване:  30 гласа – “за”,  представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 
членове на сдружението без гласа на Севат Ибрям;        
”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 
Решение 1.2 На основание чл. 8, ал. 3 от Устава на сдружението за член на  СНЦ „МИГ – Исперих“ 
се приема: СНЦ „Сдружение за развитие на с. Тодорово“ с. Тодорово, с представител Севат Ибрям 
Гласуване  
Гласуване:  30 гласа – “за” представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 
членове на сдружението без гласа на Нели Атанасова;        
”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 
Решение 1.3 На основание чл. 8, ал. 3 от Устава на сдружението за член на  СНЦ „МИГ – Исперих“ 
се приема: СНЦ „Народно читалище „Нов живот 1940“ с. Конево, с представител Нели Атанасова 

Гласуване  
Гласуване:  30 гласа – “за” представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 
членове на сдружението без гласа на Нежиля Исмаилова;        
”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 
Решение 1.4 На основание чл. 8, ал. 3 от Устава на сдружението за член на  СНЦ „МИГ – Исперих“ 
се приема: СНЦ Училищно настоятелство при ЦДГ „Мики Маус“ с. Белинци, с представител 
Нежиля Исмаилова. 

По точка втора от дневния ред 
 
Председателят на УС Даниел Димитров представи накратко основните етапи от разработване на 
стратегията и основните елементи на стратегията за Водено от общностите местно развитие. Обърна 
внимание  на това, че членовете са имали възможност да се запознаят със цялата документация и 
стратегията в офиса на МИГ Исперих и че сега имат резюме на стратегията .  
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Станаха следните изказвания:  
 
Емилия Германова: Настоящата стратегия е многофондова. Както видяхте, освен мерки, 
финансирани от ЕЗФРСР/ПРСР включва  и мерки финансиране по ОП РЧР и ОПИК. Това са нови 
мерки, насочени към развитие на предприемачеството и интеграция на уязвими общности, а също 
към подобряване на конкурентоспособността на местните малки и средни предприятия. Това е ново 
предизвикателство за екипа и местната общност, защото проектите ще се подават по електронен път 
чрез системата ИСУН. Иновация  в стратегията е схемата за малки проекти по мярка 7.4  и мярка 21. 
По тези схеми група граждани ще може да подават своите проектни идеи и след  подбор, тези, които 
се отнасят за малка инфраструктура ще бъдат изпълнявани от общината, а другите, които се отнасят 
за събития и дейности ще бъдат управлявани от МИГ Исперих.  Това е нов начин за включване на 
гражданите във вземане на решения, с  цел повишаване на гражданската активност.  
 
Джанан Родоплу: Смятам, че разработената стратегия отговоря на изискванията от Наредба 22 от 
14.12.2015г. от ПРСР 2014- 2020г., ОПИК и ОПРЧР. В нея са взети под внимание спецификата на 
територията и тя отговаря на нуждите и интересите на населението на общината. Целите и 
приоритетите са добре формулирани, бюджета по мерките е балансиран.  
 
Таня Узунова: Подкрепям казаното до момента. Бих допълнила, че в предходния програмен период 
резултатите, които бяха постигнати с изпълнението на първата стратегия са добри. Беше поставено 
начало на развитие на територията, подкрепа на бизнеса, подобряване на жизнената среда. Ако 
стратегията за ВОМР бъде одобрена, изпълнението и ще продължи развитието на територията, ще 
допринесе за подобряване на бизнес средата, модернизацията на земеделските стопанства,  ще 
подпомогне социалното включване на уязвимите групи и интеграцията на ромите.  
 
След изказванията бе пристъпено към гласуване за одобрение на разработената Стратегия за Водено 
от общностите местно развитие. 
 

По точка втора от дневния ред, Общото събрание взе следните  

РЕШЕНИЯ: 
Гласуване  
Гласуване:  31 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 
 
Решение 2.1. Общото събрание на МИГ-Исперих приема и одобрява Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие за територията на община Исперих, по подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г.  
 
Решение 2.2. Общото събрание на МИГ-Исперих упълномощава председателя на УС на МИГ 
Исперих да подготви необходимата документация и да внесе в УО на ПРСР заявление за одобрение 
на стратегията и придружаващите документи по реда на чл. 24, ал. 1 от Наредба 22/14.12.2015 г. 
 

По точка трета от дневния ред 
Председателят на организацията информира членовете, че общинските съветници на свое 
заседание, са гласували да предоставят безвъзмездно като временна финансова помощ 35 000 лв. на 
МИГ Исперих, във връзка с изпълнение на стратегията за ВОМР. По тази точка решения не бяха 
взети. 
 
Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 19.00 часа.  

 
 

 

Председател на Общото събрание :              _______________ 

                   / Джанан Родоплу / 

 

Протоколист:       ––––––––––––––– 

/ Катя Йорданова / 




