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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

19.01.2018г./ 17.30 часа 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

19.01.2018г./ 17.30 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС,  

2. Теодора Каменарова – член на УС,  

3. Зейти Мехмед – член на УС   

4. Джанан Родоплу – член на УС,  

5. Тихомир Атанасов – член на УС,  

6. Теодор Иванов – член на УС,  

7. Деница Богомилова  - член на УС,  

8. Махмуре Хюсмен– член на УС 

Присъствали лица, 

нечленове на Управителния 

съвет 

 

Емилия Германова – изпълнителен директор на МИГ Исперих 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Приемане на  годишен план за дейностите по информиране и 

популяризиране на Стратегията на МИГ Исперих и подхода ВОМР.  

Докладва: Емилия Германова 

 

2. Актуализация на индикативния график за прием на проекти за 2018г.,  

Докладва: Емилия Германова  

 

3. Приемане на годишен доклад за 2017г. по мярка 19.4 "Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие". 

Докладва: Даниел Димитров 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 100 % от 

членовете с право на глас. Гласуване: 7 гласа от присъстващите 8 члена на 

УС. (Съгл. чл. 29, ал. 2 от Устава, представителите на едно и също 

юридическо лице в УС, в случая Община Исперих, са с право на 1 глас) 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на заседанието 

на Управителния съвет. 

 

                Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена  и избрана Деница Богомилова  - член на УС 

Гласуване: 6 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова;       ”против” – 0;      ”въздържал се” -  0. 

 

По първа точка от дневния ред, изпълнителният директор представи предложение за годишен план на 

дейностите за информиране и популяризиране на Стратегията и подхода ВОМР. Планът бе изпратен  

предварително на членовете на УС. В рамките на обсъждането бяха поставени въпроси за стойността на 

отделните дейности. Изпълнителният директор на МИГ отговори, че бюджета за 2018г. е представен на 

УО в края на м. септември 2017г. По предварителна информация стойността на някои от планираните 

разходи за промоция и популяризиране е намалена, за което екипът е уведомен. Очаква се да получим 

официално одобрението в началото на месец февруари 2018г. Разходите, заложени в комуникационния 

план са съобразени с одобрените в бюджета стойности.  

Годишният план за дейностите по информиране и популяризиране на Стратегията на МИГ Исперих и 

подхода ВОМР за 2018г. бе предложен за гласуване и бе взето решение.  
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По втора точка от дневния ред председателят на сдружението г-жа Германова информира 

присъстващите, че се налага актуализация в сроковете за обявяване на процедури за прием на проекти, 

заложени в Индикативния график за прием на проекти за 2018г, което ще бъде свързано и с 

актуализиране на тези срокове в Индикативната годишна работна програма за 2018г.  

Промяната, която се предлага е само в частта: срок за кандидатстване, при спазено изискване, този 

срок да бъде не по - малко от 30 дена, за мерките към СВОМР на МИГ Исперих: 

 

За мерките финансирани чрез ПРСР и ЕЗФРСР 

Променят се сроковете за кандидатстване по мерките от СВОМР . Планиран е  прием по следните мерки: 

мярка 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства; мярка 4.1 Инвестиции в 

земеделски стопанства; мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти; 

мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; мярка 7.4 Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително 

развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура; мярка 21 Исперих - отворени пространства, 

привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа 

Мотиви: Към момента са изготвени процедури по Мерки : 4.1 , 21, 7.4, но не е приключено съгласуване 

на процедурите с Министерството на финансите по последните две изброени мерки. През 2018г 

предстои изготвяне на процедурите за кандидатстване по мерки 4.2, 6.4 и 1.3, които, съгласно 

Стратегията на МИГ  се позовават на Наредби на МЗХГ по съответните мерки. Предвид очакваното 

публикуване на Насоки за кандидатстване по тези мерки  предлагаме срокът да се промени.  

 

За мерките финансирани чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

Предложението е процедурата по мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ бъде обявена с три 

крайни срока на кандидатстване, като през 2018г. се обявят две покани, а през 2019г. се обяви една 

покана.   

През 2018г.: 

- Първият краен срок за кандидатстване да бъде изтеглен по рано от заложеното, и се предлага да  

стане: 26 март 2018г, вместо 06 май 2018г.  

- Вторият краен срок за кандидатстване  - 18 октомври, вместо 04 ноември 2018г.  

През 2019г.: 

- Въвежда се нов - трети краен срок за кандидатстване по процедурата: 25 март 2019 г. Към момента 

този срок ще бъде заложен само в документацията на процедурата за кандидатстване. 

Мотиви: Документацията по процедурата е на финален етап на съгласуване с УО на ОПИК. Съгласувана 

е с Министерството на финансите и са отразени забележките. Има проявен интерес от местни фирми -  

МСП да кандидатстват и се счита, че в техен интерес е първата покана да се обяви по – рано, а също  

така да има и трета покана по процедурата. 

 

За мерките финансирани чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Предложението е да бъдат променени сроковете за кандидатстване, включително крайният срок за  

подаване на документи по двете мерки: 

ОПРЧР 1 Развитие на предприемачеството и ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности. 

Мотиви: В УО на ОПРЧР 1 през месец ноември 2017г бяха представени насоки за кандидатстване и 

придружаващите документи, по които мина първо съгласуване. В последствие те бяха оттеглени поради 

промяна на указанията за тяхното изготвяне от страна на Управляващия орган на програмата.  

Предложение, съгласно представения индикативен график. 

 

Предложението за актуализиране на Годишния индикативен график за 2018г. бе изпратено до членовете 

на УС предварително.  

По време на обсъждането бе направено уточнение, че промените в Индикативният график за прием на 

проекти през 2018г. трябва да се отразят и в Индикативната годишна работна програма за 2018г. По 

същество ИГРП не се променя. Остават непроменени: цели, бенефициенти, минимален и максимален 

размер на безвъзмездно финансиране и др. , с изключение на началния и краен срок за кандидатстване.  

 

На заседанието бе обсъден  начина по който, потенциалните кандидати от територията на МИГ Исперих, 

да бъдат своевременно информирани за промяната в крайния срок за кандидатстване по процедурите за 

които първият краен срок се изтегля по- рано. УС на МИГ Исперих прие това да стане чрез:  

 официално съобщение за направената промяна в Индикативния график за 2018г. във в-к 
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„Екип 7“; 

 информационна среща с участие на представители на МСП от територията;  

 публикуване на актуализирания индикативен график за 2018г. в Сайта на МИГ Исперих;  

 

Предложеният актуализиран индикативния график за 2018г. бе гласуван и приет. Гласувано бе и 

предложението за осигуряване на по-добра публичност и информиране на потенциалните бенефициенти.  

 

По трета точка от дневния ред г-н Димитров представи Годишния доклад по мярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие". Докладът бе 

изпратен до членовете на УС предварително. Няма постъпили други предложения по текста на доклада. 

Докладът бе предложен за приемане и гласуван от членовете на УС . 

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема годишният план за дейностите по 

информиране и популяризиране на Стратегията на МИГ Исперих и подхода 

ВОМР за 2018г. 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2.1. УС на МИГ Исперих приема Актуализиран индикативен  

график за 2018г. (ИГ) за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР, 

актуализация от 19.01.2018г. Възлага на Емилия Германова – изпълнителен 

директор на МИГ Исперих, да отрази променените от актуализирания 

график в Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2018г., 

актуализация от 19.01.2018г. 

 

Решение 2.2. УС на МИГ Исперих възлага на Емилия Германова – 

изпълнителен директор на МИГ Исперих, до 06.02 2018г. да организира 

конкретни дейности за информиране и публичност за общността и 

потенциалните кандидати от територията по отношение на процедурите, с 

първи краен срок преди края на месец март 2018г. 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0  

 

 

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

По точка трета от дневния ред 

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема без забележки Годишния доклад на 

сдружението по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за Водено от общностите местно развитие" за 2017г.  

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

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

заседанието е закрито в 18.25 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Годишен план за дейностите по информиране и популяризиране на Стратегията на МИГ Исперих и 

подхода ВОМР за 2018г. 

2. Актуализиран индикативен  график за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР за 2018г. към 

19.01.2018г. и  Актуализирана индикативна годишна програма за 2018г. към 19.01.2018г. 

3. Годишен доклад по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" за 2017г. 

 

 

 

Протоколист: /п/ 

  Деница Богомилова 

 

Председател на УС:      

Даниел Димитров  /п/ 
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Членове на УС :      

 

 

 

 

Теодора Каменарова  /п/ 

 

 

  

Зейти Мехмед  /п/ 

 

 

  

Джанан Родоплу /п/ 

 

 

  

Тихомир Атанасов  /п/ 

 

 

  

Теодор Иванов  /п/ 

 

 

  

Деница Богомилова  /п/ 

 

 

  

Махмуре Хюсмен  /п/ 

 

 

                               


