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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ “Местна инициативна група – Исперих” 

 

 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Днес, 24.04.2015 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 и освобождаване на членове на сдружението. 

Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

2. Годишен и финансов отчет за дейността  на сдружението през 2014 г. 

Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

3. Приемане план за дейностите и бюджет на Сдружението за 2015г. 

Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

4. Приемане на решение за финансово подпомагане на бенефициенти към СМР, във 

връзка с чл. 27, ал. 4  от Устава на МИГ Исперих (постъпили и одобрени проекти по 

мерки към Стратегията), внесени в ДФЗ- РА 

Докладва Емилия  Германова – Изп. директор 

5. Представяне на напредъка на Стратегия за местно развитие. 

Докладва Емилия  Германова – Изп. директор 

6. Промяна в Устава на МИГ Исперих. 

Докладва Емилия Германова – Изп. директор 

7. Освобождаване на стария и избиране на нов УС  на МИГ Исперих. 

                                                                Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

8. Обсъждане кандидатстването на Сдружение „МИГ – Исперих” по подмярка 19.1. 

Помощ за подготвителни дейности от ПРСР 2014-2020г. за подготовка на местната 

общност за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие. 

  Докладва Емилия  Германова – Изп. директор 

9. Обсъждане кандидатстването на Сдружение „МИГ – Исперих” по подмярка 19.2. 

Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие от ПРСР 2014-2020г. за одобрение на потенциална местна група за действие 

и за подготовка и изпълнение на стратегията за местно развитие. 

Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

 

Към момента на откриване на Общото събрание членовете на сдружението са 26: физически и 

юридически лица. При откриване на Общото събрание присъстват 25 члена, представляващи 96 % от 

всички членове на сдружението. 

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

Мандатна комисия, състояща се от секретар и протоколист, която да направи констатация за 

легитимността на Общото събрание и да ръководи неговата дейност. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 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 Еленка Симеонова. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 24 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението без гласа на Еленка Симеонова, съгласно чл.28, ал.2, т.1 

ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 
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ИЗБИРА  Еленка Симеонова  за председател на събранието. 
 

За секретар на Мандатната комисия беше предложена Катя Йорданова, а за протоколист Гинка 

Маринова.  

За секретар: ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 24 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 секретар на Мандатната комисия. 

За протоколист: ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 24 члена, представляващи 100% от гласовете на 

присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Гинка Маринова, съгласно 

чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

 След проведеното гласуване Общото събрание: 

ИЗБИРА Гинка Маринова за протоколист. 

 

След направена надлежна проверка, Мандатната комисия 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 e от 26 члена, физически и юридически 

лица лично присъстват 25, представляващи 96 % от всички членове на сдружението.  

8 от присъстващите са физически лица, 17 юридически лица, от тях: 1 от община Исперих, 8 

представители на местния бизнес; 8 юридически лица, представители на нестопанския сектор. 

Община Исперих 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: 

 

Председателят на УС Даниел Димитров запозна членовете на сдружението с постъпили заявления за 

напускане на сдружението от името на:  

Сдружение „Дом за обич и мечти“ гр. Исперих, с представено заявление на 17.02.2015г. ; ЕТ "Курт - 

Невен Начов", с представено заявление на 03.02.2015г., Кямил Сали Сали, с представено заявление 

на 26.02.2015г., Добринка Атанасова Русева с представено заявление на 25.02.2015г., Сюзан Ниази 

Назиф с представено заявление на 16.02.2015г.и Ниязи Юсуф Муса с представено заявление на 

17.02.2015г. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от  устава, членството се прекратява по собствено желание, с 

едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет, считано от датата на 

получаването му и председателят на УС Даниел Димитров  информира членовете на Общото 

събрание за прекратеното членство.  

 

Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, Председателят на УС Даниел Димитров информира членовете за 

постъпило заявление за членство в организацията от името на  СНЦ  Училищно настоятелство при 

ЦДГ „Мечо Пух“ гр. Исперих, постъпило на 12.03.2015г. Сдружението е прието за член на МИГ 

Исперих с решение на УС № 2 от заседание , проведено на 21.04.2015г. 

 Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, Председателят на УС представи за одобрение решението на УС и 

предложи да бъде гласувано. 

Гласуване на предложението 

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 

 

По точка първа от дневния ред Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: 

Решение 1. На основание чл. 8, ал. 3 за член на СНЦ МИГ Исперих се приема „СНЦ Училищно 

настоятелство при ЦДГ Мечо Пух“ гр. Исперих, с представител Деница Димитрова Богомилова – 

Председател на съвета на настоятелите. 

 

По точка втора от дневния ред: 
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Председателят на УС Даниел Димитров представи годишния отчет на организацията и дейността от 

СНЦ “МИГ Исперих” през 2014г.  и финансовото изпълнението на бюджета за управление и 

оживление за 2014г. 

 

Разисквания: 

Емилия Германова: Екипът на МИГ Исперих има голям принос за постиженията, които се отчитат 

в доклада. Трябва да се има предвид ,че потенциалът на общината е ограничен, и в сравнение с 

други МИГ-ове ние постигаме сходни резултати. Например в МИГ, съставен от три общини има 60 – 

70 внесени проекта. При нас са внесени 73 от началото на изпълнението на Стратегията. Подкрепата 

за кандидатите е комплексна. Експертът по прилагане  проверява всички документи  свъзани с 

отчитане  и към настоящия момент има 39 изпълнени проекта, 27 от тях са с възстановени разходи 

от Разплащателна агенция. Другият въпрос на който искам да обърна внимание е това, че  ние сме си 

поставили високи критерии за подготовка и оценка на проектите. Благодарение на това, ние нямаме 

отхвърлени проекти от ДФ „Земеделие“, а наскоро се запознах със статистика, в която един МИГ 

има отхвърлени 13 проекта от фонда.     

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

дейността на СНЦ “МИГ Исперих” през 2014г. 

Гласуване на предложението: 

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 

 

По точка втора от дневния ред Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: 

Решение 2. Приема годишния  и финансов отчет за работата на СНЦ “МИГ - Исперих” през 2014г. 

 

 

По точка три от дневния ред: 

Председателят на УС Даниел Димитров представи за обсъждане плана за дейностите и бюджета на 

Сдружението за 2015г. Даде пояснения, че това е втори вариант, тъй като от МЗХ сме поискали да 

бъдат направени промени в общата сума. Общата стойност на заявените  и одобрени от МЗХ 

разходи в бюджета е 170 067,00 лв. 

 

Разисквания нямаше. Беше направено предложение Общото събрание да приеме бюджета на 

Сдружението за 2015г. 

Гласуване на предложението: 

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 

 

По трета точка от дневния ред Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: 

Решение 3. Приема бюджета на СНЦ “МИГ - Исперих”  за  2015г. 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

 

Емилия Германова запозна участниците с чл. 27, ал. 4 от Устава на организацията, който гласи: 

„За разходване на одобрена финансова помощ за проекти  по мярка “Прилагане Стратегия за 

местно развитие” към ПРСР по договор РД 50-144/13.10.2011г., е необходимо мотивирано решение, 

взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в 

полза на: 

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - 

без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 

включително; 

 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на 

решението; 

 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на 

решение; 

 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат 

или възпрепятстват вземането на решения;“ 

 

Направено предложение към списъка от 2013г. да се включат проектите, подадени през 2014г. 

Предложението бе прието от участниците.  

Пояснено бе, че най-малко 17 члена от участниците в събранието трябва да гласуват „за“, за да се 
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получи съгласието на 2/3 от членовете на организацията, които към момента наброяват 26  

физически и юридически лица.   

Предложено бе всеки член на сдружението и участник в събранието да гласува за финансиране на 

подадените проектни предложения към Стратегията на МИГ Исперих, като се ръководи от 

изискването в Устава. 

 

По точка четири от дневния ред Общото събрание взе следнотото РЕШЕНИЕ: 

Решение 4.Общото събрание дава съгласие проектите, подадени към Стратегията от кандидати/  

потенциални бенефициенти на МИГ Исперих, вписани в Регистъра на подадените проекти, по 

процедури, обявени през 2014г. и одобрени за подпомагане от Комисията за избор на проекти към 

МИГ Исперих, да получат финансиране.  

Гласуване: 

Име на кандидата  

Правна 

форма Булстат 

Гласуване   Обяснение/ Свързаност 

"Попово Солар" ЕООД ЕООД 200431091 
„за“ 25 гласа, „против 

и въздърж“ - няма  

Няма свързани лица 

участници в събранието  

СНЦ НЧ "Елин Пелин 

1930г." с. Подайва 
НПО 000500144 

„за“ 25 гласа, „против 

и въздърж“ - няма  

Няма свързани лица 

участници в събранието  

СНЦ  "Агенция за 

икономическо развитие и 

инвестиции - Силистра"  

СНЦ 118040697 

„за“ 25 гласа, „против 

и въздърж“ - няма  

Няма свързани лица 

участници в събранието  

СНЦ "Зорница" гр. 

Исперих 
НПО 176648812 

„за“ 25 гласа, „против 

и въздърж“ - няма  

Няма свързани лица 

участници в събранието  

Сдружение "Родно 

Лудогорие" 
НПО 116547196 

„за“ 24 гласа, „против 

-0  въздърж“ - 1 

Васил Василев – 

представител на 

сдружението   

СНЦ НЧ „Съзнание 1891“ НПО 000499457 

„за“ 23 гласа, против -

0  въздърж“ - 2 

Дж. Родоплу участва в 

контр. Съвет и М. 

Паскалев - председател 

на настоятелството 

ПИМ – гр. Исперих ЕООД 116545028 
„за“ 24 гласа, „против 

-0  въздърж“ - 1 

М. Паскалев е управител 

на  фирмата 

Община Исперих община 000505821 
„за“ 20 гласа, „против 

-0  въздърж“ - 5 

5 служители и членове на 

общинския съвет  

Община Исперих община 000505821 
„за“ 20 гласа, „против 

-0  въздърж“ - 5 

5 служители и членове на 

общинския съвет  
  

 

По точка пета от дневния ред: 

 

Г-жа Германова представи напредъка в изпълнение на Стратегия за местно развитие. 

Гласуване по точка пет – не се налага. 

 

По точка шеста от дневния ред: 

 

Председателят на УС запозна членовете на МИГ Исперих с необходимостта от промени в Устава на 

МИГ Исперих. Основните мотиви за това са намерението на организацията да кандидатства за 

разработване и прилагане на Стратегия за местно развитие в новия програмен период на ПРСР 2014 

– 2020г. в рамките на Водено от общностите местно развитие по ЛИДЕР. Направено бе предложение 

за пристъпване към гласуване. Гласуването се извърши  поотделно за всяка промяна. Направени 

бяха следните промени: 

 

Решение 6.1. 

Допълнение към преамбюла: 

През новия програмен период 2014- 2020г., Европейският земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР) дава подкрепа за Воденото от общностите местно развитие получава, като се 

нарича местно развитие в рамките на LEADER, и може да получава подкрепа от Европейският фонд 

за регионално развитие (ЕФРР),Европейският социален фонд (ЕСФ) и Европейският фонд за морско 
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дело и рибарство (ЕФМДР) 

Гласуване:  25 гласа – “за”;   ”против” – няма ;    ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 6.2. 

Чл. 1 от Устава  се променя и придобива следното съдържание: 

Чл.1.Сдружение “Местна инициативна група - Исперих”, наричано за краткост по - долу 

“Сдружението” е  Сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност,  чрез 

публично-частно партньорство на местно ниво,  което ще работи за прилагане на Воденото от 

общностите местно развитие (ВОМР) с подкрепата на ЕЗФРСР, наричано местно развитие в рамките 

на подхода LEADER и може да получава подкрепа от ЕФРР, 

ЕСФ и ЕФМДР. 

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 6.3. 

Създава се нова алинея  към чл. 26 със  следното съдържание: 

ал. 2: Делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в общото 

събрание на сдружението, не превишава 49 процента от имащите право на глас. 

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 6.4. 

Чл. 7 от Устава  се променя и придобива следното съдържание: 

Чл.7./1/ За постигане на целите и задачите, посочени в чл.6, ал./1/и ал. /2/ Сдружението ще 

развива всяка разрешена от закона дейност.  

/2/ Сдружението осъществява своите цели и задачи посредством: 

1. Кандидатства в конкурс на Министерството на земеделието и храните за получаване на 

безвъзмездна финансова помощ по мерки 19.1, 19.2, 19.3 и 19.4  от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014- 2020 година. 

2. Изпълнява договор с управляващия орган на ПРСР, (съгласно заповед на Министъра на 

земеделието и храните ) за децентрализирано управление на финансов ресурс  чрез операции в 

рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г.  

3. Администрира и прилага Стратегия за местно развитие в рамките на LEADER, съгласно 

процедурите и правилата, одобрени от управляващия орган на ПРСР като част от стратегията, 

така и тези, включени в договора за финансиране изпълнението на Стратегията.  

4. Информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати за 

финансиране по Стратегия за Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. в 

България и/или по други програми за развитие, основани на участието на местните общности; 

5. Организира, провежда или участва в работни срещи, обучения, семинари, конференции, 

обществени форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно 

управление, бизнес средите и нестопанските организации; 

6. Популяризира целите на сдружението чрез издания, публикации, рекламни и други дейности; 

7. Участва в партньорски дейности на територията на селски райони, в междутериториални и 

трансгранични мрежи за сътрудничество и в Националната селска мрежа; 

8. Разработва, кандидатства и управлява проекти за междутериториално и транснационално 

сътрудничество. 

9.  Осъществява изследователски програми, социологически проучвания, експертна и 

консултантска дейност.  

10. Разработва на анализи, стратегии, доклади, програмни документи;  

11. Поддържа база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики. 

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 6.5. 
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Ал./3/ към чл. 24 се променя и придобива следното съдържание: 

Чл.24/3/ Свикването на Общото събрание става чрез обява в медиите или поставена на мястото за 

обявления в сградата, където се намира офиса на Сдружението най-малко 10 дни преди датата на 

събранието, както и по един от следните начини: чрез лични писмени покани до всички членове, 

изпратени по пощата с обратна разписка или чрез куриер, или изпратени на електронен адрес на 

получателя, или доставени лично до адреса на всеки член най - късно една седмица преди събитието. 

В поканата се посочват денят, часът, мястото и дневният ред за провеждане на събранието и по чия 

инициатива то се свиква. 

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 6.6. 

Предлага се да отпадне ал. 4 към Член 27 от Устава   

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 6.7. 

Ал./3/ към чл. 29 се променя и придобива следното съдържание: 

Чл. 29. ал./3/ 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. 

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

 

По точка седма от дневния ред: 

Председателя на УС на МИГ Исперих инфармира присъстващите, че съгласно чл. 29, ал. 2 от устава 

на сдружението управителният съвет е с мандат от пет години. Мандата на УС е изтекъл и е 

необходимо да се освободят от отговорност членовете на  УС и да се изберат нови членове на УС.  

Преди пристъпване към гласуване на предложението Даниел Димитров – председател на УС 

благодари на членовете на управителният съвет за активната им работа и допълни, че изпълнението 

на СМР е в резултат на добрата координация и ефективната работа между екипа и управителният 

съвет.  

 

Решение 7.1.  

Общото събрание на СНЦ «Местна инициативна група - Исперих», освобождава от отговорност за 

периода януари – декември 2014г. и поради изтичане на мандата  членовете на Управителния съвет 

на  СНЦ МИГ Исперих в състав:  

1. Даниел Димитров  Йорданов – Председател;  

2. Емилия Иванова Германова – Изпълнителен директор на МИГ Исперих 

3. Габриела Маринова Симеонова; 

4. Елис Решат Сали;  

5. Джанан Мустафа Родоплу;  

6. Зейти Фераим Мехмед;  

7. Теодора Георгиева Каменарова;  

8. Махмуре Самеди Хюсмен;  

9. Евгения Матеева Стефанова – Николова 

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Живка Михайлова: Предложи  състава на управителният съвет да не се променя, тъй като до 

момента така сформирания управителен съвет е работещ, имат вече опит и е запознат в детайли с 

нормативната база и работата свързана с изпълнението на СМР. Направи предложение  УС на МИГ 

Исперих да бъде в състав:   

1. Даниел Димитров  Йорданов;  

2. Емилия Иванова Германова– Изпълнителен директор на МИГ Исперих 

3. Габриела Маринова Симеонова; 

4. Елис Решат Сали;  
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5. Джанан Мустафа Родоплу;  

6. Зейти Фераим Мехмед;  

7. Теодора Георгиева Каменарова;  

8. Махмуре Самеди Хюсмен;  

9. Евгения Матеева Стефанова – Николова 

 

Други предложения  няма постъпили. 

Председателят на събранието разясни начина на гласуване: поименно за всеки от предложените 

лица. 

 

Общото събрание взе следните РЕШЕНИЯ: 

Решение 7.2. Общото събрание на СНЦ «Местна инициативна група – Исперих» избира за член на 

УС Даниел Димитров  Йорданов с мандат от 5 години. 

Гласуване:  24 гласа – “за”, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Даниел Димитров  Йорданов;     

”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 7.3. Общото събрание на СНЦ «Местна инициативна група – Исперих»  избира за член на 

УС Емилия Иванова Германова с мандат от 5 години. 

Гласуване:  24 гласа – “за”, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Емилия Иванова Германова;     

”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 7.4. Общото събрание на СНЦ «Местна инициативна група – Исперих»  избира за член на 

УС Габриела Маринова Симеонова с мандат от 5 години. 

Гласуване:  24 гласа – “за”, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Габриела Маринова Симеонова;     

”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 7.5. Общото събрание на СНЦ «Местна инициативна група – Исперих»  избира за член на 

УС  Елис Решат Сали с мандат от 5 години. 

Гласуване:  24 гласа – “за”, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Елис Решат Сали;     

”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 7.6. Общото събрание на СНЦ «Местна инициативна група – Исперих»  избира за член на 

УС Джанан Мустафа Родоплу с мандат от 5 години. 

Гласуване:  24 гласа – “за”, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Джанан Мустафа Родоплу;     

”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 7.7. Общото събрание на СНЦ «Местна инициативна група – Исперих»  избира за член на 

УС Зейти Фераим Мехмед с мандат от 5 години. 

Гласуване:  24 гласа – “за”, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Зейти Фераим Мехмед;     

”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 7.8. Общото събрание на СНЦ «Местна инициативна група – Исперих»  избира за член на 

УС Теодора Георгиева Каменарова с мандат от 5 години. 

Гласуване:  24 гласа – “за”, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Теодора Георгиева Каменарова;     

”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 
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Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 7.9. Общото събрание на СНЦ «Местна инициативна група – Исперих»  избира за член на 

УС Махмуре Самеди Хюсмен с мандат от 5 години. 

Гласуване:  24 гласа – “за”, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Махмуре Самеди Хюсмен;     

”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Решение 7.10. Общото събрание на СНЦ «Местна инициативна група – Исперих»  избира за член на 

УС Евгения Матеева Стефанова с мандат от 5 години. 

Гласуване:  24 гласа – “за”, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Евгения Матеева Стефанова – Николова;     

”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

  

Председателят на събранието г-жа Елена Симеонова разясни, че съгласно чл 34, ал. 1 т. 6 от 

Устава, Управителният съвет избира председателя на Сдружението от своя състав, който ще го 

представлява и представя.  

 

Даниел Димитров направи мотивирано предложение изрично да бъде вписано в РОС 

обстоятелството, свързано с чл. 36 ал. 1. т. 1, а именно: “Изпълнителният директор също да 

представлява сдружението”, като това става “заедно и по отделно” с Председателя на УС. Целта е в 

оперативната работа на сдружението да се постига по- голяма гъвкавост и при споделена 

отговорност, предвид големия обем на работата и кратките срокове за реакция към Министерството 

на земеделието или други органи.  

 

Решение 7.11 

Сдрежение СНЦ МИГ Исперих се представлява от председателя на Управителния съвет и от 

изпълнителен директор заедно и по отделно.  

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

По точка осма от дневния ред: 

 

Изпълнителният директор на МИГ Исперих разясни, че подкрепата за Воденото от общностите 

местно развитие по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” цели да подкрепи 

подготовката на местните общности за прилагането на подхода Водено от общностите местно 

развитие през периода 2014 – 2020 г. Съгласно споразумението за партньорство, УО на ПРСР 

отговаря за прилагането на подготвителната помощ в тясна координация с Управляващите органи на 

всички фондове, включени във финансирането на подхода ВОМР.  Дейностите по подмярката ще 

могат да бъдат изпълнявани за периоди до 6 месеца за местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР.  

Направено бе предложение МИТГ Исперих да кандидатства с проекта по подмярка 19.1. 

 

По точка осем от дневния ред Общото събрание взе следнотото РЕШЕНИЕ: 

Решение 8. МИГ Исперих да кандидатства по подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности от 

ПРСР 2014-2020г. за подготовка на местната общност за прилагане на подхода Водено от 

общностите местно развитие. 

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

По точка девета от дневния ред: 

 

Изпълнителният директор на МИГ Исперих  информира членовете на организацията за прилагането 

на подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. Мярката цели разширяване на обхвата на териториите, 

които ще бъдат подпомогнати по подхода ВОМР, като бъдат подкрепени възможно най-голям брой 
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местни инициативни групи (предвиждат се 60 МИГ-а). За постигането на тази цел УО на ПРСР 

предвижда по-голям бюджет за прилагане на дейностите по подхода и окуражава МИГ да се 

сформират от повече от една община. За местните инициативни групи с население до 15 000 жители 

(включително) е предвиден максимален бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите за местно 

развитие, финансирани по ЕЗФРСР, в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро (общо за 

стратегията вкл. с текущите разходи и разходи за популяризиране 1 333 333 евро), а за групи с по-

голямо население – до левовата равностойност на 1 500 000 евро (общо за стратегията вкл. с 

текущите разходи и разходи за популяризиране 2 000 000 евро).  За разлика от настоящия период, 

през периода 2014-2020г. Стратегията за местно развитие може да включва мерки или само ЕЗФРСР 

или ЕЗФРСР и от други фондове, т.е Стратегията може да бъде еднофондова или многофондова. В 

случай, че се вземе решение за изпълнение на мултифондова стратегия, могат да се включат и мерки 

от други оперативни програми от като като ОПРЧР, ОП НОИР, ОПИК и ОПОС. Бяха накратко 

представени другите Оперативни програми и техните максимални бюджети, които могата да се 

включат към една стратегия. Кандидатстването за мултифондова стратегия не е свързано с 

използване на допълнителни средства за управление на проектите, защото парите за управление и 

оживление на МИГ ще са едни и същи и за една програма и за 5 програми. Включването на други 

програми като ОПРЧР, ОП НОИР, ОПИК и ОПОС, обаче ще донесе до привличане на повече 

европейски средства на територията. 

Направено бе предложение МИГ Исперих да кандидатства по подмярка 19.2  към ПРСР 2014 – 

2020г.   

 

По точка девет от дневния ред Общото събрание взе следнотото РЕШЕНИЕ: 

Решение 9. МИГ Исперих да  кандидатства по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. с цел изпълнение на 

мултифондова Стратегията за местно развитие.  

Гласуване:  25 гласа – “за”;       ”против” – няма ;       ”въздържал се” - няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

Поради изчерпване на дневния ред на събранието, председателят на събранието обяви закриването 

му в 19.45часа. 

 

Приложения към протокола от Общото събрание: 

 

1. Покана до членовете за свикване на Общо събрание на МИГ Исперих, и списък с подписи на 

поканените лица и подписи на участвалите в Общото събрание на 24.04.2015г.; 

2. Списък на членовете на СНЦ ”Местна инициативна група – Исперих” към 24.04.2015г.; 

3. Копие на протокол от заседание на Управителния съвет от 10.03.2015 г. за свикване на Общо 

събрание; 

4. Отчет за дейността  на сдружението през 2015г. 

5. Бюджет на МИГ за 2015г. 

 

 

Председател на Общотно събрание :   _______________ 

               /Еленка Симеонова  / 

 

Секретар на мандатната комисия:                     ________________ 

               /Катя Йорданова / 

Протоколист:       ––––––––––––––– 

/ Гинка Маринова / 


