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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

07.12.2016 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

07.12.2016г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

 

Отсъстват:  

1. Даниел Димитров – председател на УС, ЕГН ………………..; 

2. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ……………….. 

3. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН ……………….. 

4. Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН ……………….. 

5. Тихомир Атанасов – член на УС, ЕГН ……………….. 

6. Теодор Иванов – член на УС, ЕГН ……………….. 

7. Деница Богомилова  - член на УС, ЕГН ……………….. 

8. Катя Йорданова - член на УС, ЕГН ……………….. 

 

1. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН ……………….. 

2. Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН ……………….. 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

Емилия Германова 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Приемане на индикативен  график за приемите по мерките от 

Стратегия за ВОМР за 2017г. 

Докладва: Емилия Германова   

2. Приемане индикативна годишна програма за 2017г. 

Докладва: Емилия Германова   

3.    Приемане на годишен бюджет за 2016г. и 2017г. 

Докладва: Даниел Димитров  

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 78 % от 

членовете – 7 гласа от 9 възможни.  

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на заседанието 

на Управителния съвет. 

 

                Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена Емилия Германова 

Гласуване:  7 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” -  няма. 

 

По първа точка Изпълнителният директор г-жа Германова предложи за обсъждане индикативния график 

за приемане на заявления за подпомагане по мерките за стратегията от ВОМР.  Дадени бяха разяснения, 

по кои мерки са предвидени приеми в одобрената стратегия  и през кои тримесечия през 2017г.  През 

първата година от изпълнението на стратегията е предвиден прием на заявления по мерките: 4.1, 6.4, 7.4, 

21, ОПРЧР 1, ОПРЧР 2 и ОПИК 1.  По всяка мярка от Стратегията ще бъде обявена минимум една 

покана, като през второто тримесечие  ще се отвори мярка 4.1 с бенефициенти – земеделски 

производители и мярка 6.4 с бенефициенти земеделски производители и бизнес извън земеделието. В 

последствие през третото тримесечие  ще се отвори сесия за кандидатстване по мерки 7.4, ОПРЧР 1 и 
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ОПИК 1.  През четвъртото тримесечие е предвидено да се приемат проекти по мерките 21 и ОПРЧР 2. 

Графика може да бъде променена с решение на УС, съгласно процедурите за изпълнение на Стратегията 

на МИГ Исперих. 

Беше разисквано приемането на заявления по мярка 6.4, която е заложена в графика да се отвори през 

второто тримесичие, но все още не е излязла наредбата по мярката. Г-жа Германова разясни, че ако МЗХ 

не публикува наредба не е възможно МИГ-Исперих да спази графика за прием по мярката. Трябва да се 

има предвид и това, че за подготовка на цялата документация за кандидатсване е необходимо 

технологично време и съгласно изискванията на Наредба 22, документацията се публикува три месеца 

преди обявяване на прием.  

Разисквания: Катя Йорданова предложи към индикатовния график да се добави забележка, че мярката ще 

бъде отворена в обявения период само ако МЗХ е публикувала наредбата по мярката. 

Индикативния график бе предложен за гласуване. 

  

По втора точка от дневния ред г-жа Германова разясни, че съгласно чл. 26, ал. 1 от Постановление № 

162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. до 30 ноември на предходната година МИГ-Исперих 

трябва да разработи индикативна годишна програма за 2017г. по мерките определени в индикативния 

график за 2017г., за които ще бъде обявен прием за 2017г. Тъй като Споразумение № РД 50-

186/29.11.2016г. за изпълнение на стратегията беше подписано един ден преди този срок, планът се 

приема на първото заседание на УС след подписването му. Изпълнителният директор г-жа Германова, 

запозна присъсттващите с разработената индикативна годишна програма за 2017г. 

Нямаше разискавния.  

Индикативната годишна програма за 2017г. бе предложена за гласуване. 

 
По трета точка от дневния ред  Даниел Димитров – председател на УС запозна членовете на УС с 

предложенията за двата бюджета: за 2016г. и 2017г. като за 2016г., бюджетът е за един месец, тъй като 

договора с МЗХ е от 29 ноември 2016г. Съгласно подписаното Споразумение с УО на ПРСР и ОПРЧР и 

ОПИК № РД 50-186/29.11.2016г. в срок от 10 работни дни МИГ Исперих трябва да представи в МЗХ 

бюджетите за одобрение.  

Бюджетите за 2016г. и 2017г. бяха предложени за гласуване. 

 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема индикативения  график за приеми по мерките от 

Стратегия за ВОМР за 2017г. 

 

Гласуване на 

решението: 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема индикативна годишна програма за 2017г. 

 

Прието с 

единодушие 

По  трета точка от дневния ред:  

Решение 3.1. УС на МИГ Исперих приема предложението за бюджет за 2016г.  и възлага 

на Изпълнителния директор да подготви и представи пред УО Заявление за одобрение на 

планирани дейности и разходи с общ размер на разходите за управление и текущи 

разходи за популяризиране на стратегията от 13 604,60 лева. 

Решение 3.2. УС на МИГ Исперих приема предложението за бюджет за 2017г. и възлага 

на Изпълнителния директор да подготви и представи пред УО Заявление за одобрение на 

планирани дейности и разходи с общ размер на разходите за управление и текущи 

разходи за популяризиране на стратегията от 162 068,40 лева. 

 

 

Прието с 

еднодушие 

 

Прието с 

единодушие 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което 

заседанието е закрито в 19.15 часа. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Индикативения  график за прием на проекти по мерките от Стратегия за ВОМР за 2017г. 

2. Индикативна годишна програма за 2017г. 

3. Бюджет на МИГ Исперих за 2016г.  

4. Бюджет на МИГ Исперих за 2017г.  

 

 

Протоколист: .................................. 

Емилия Германова 

 

Председател на УС:     
Даниел Димитров 

 

................................. 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова 

 

 

.................................. 

 
Зейти Мехмед 

 

.................................. 

 
Джанан Родоплу 

 

.................................. 

 
Тихомир Атанасов 

 

.................................. 

 
Теодор Иванов 

 

.................................. 

 
Деница Богомилова 

 

.................................. 

 
Катя Йорданова 

 

.................................. 

 
Габриела Симеонова 

 

.................................. 

 
Махмуре Хюсмен 

 

.................................. 

 


