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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ “Местна инициативна група – Исперих” 

 

 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Днес, 20.04.2018 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 2017г. 

       Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС 

2. Приемане на годишен бюджет за 2018г.  

Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС  

3. Приемане на промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2014-2020г.                                                    

                                                     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 22 юридически лица и 6 физически лица, 

представляващи 90 % 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”: 28 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”: 27  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 за председател на събранието. 

 

За протоколист на събранието беше предложена  Катя Йорданова. 

 ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 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. 

 

Председателят на УС на МИГ Исперих предложи дневния ред на събранието да се допълни с т. 5 

„Приемане и освобождаване на членове“, предвид факта, че между  заседанието на УС за свикване на 

общо събрание и датата на неговото провеждане са настъпили обстоятелства, свързани с подадено 

заявление за прием в организацията и решение на УС за прием на нов член.  

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 28 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

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

Дневен ред на събранието е: 

1. Приемане Годишен и финансов отчет за дейността  на сдружението през 2017г. 



 2 

       Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС 

2. Приемане на годишен бюджет за 2018г.  

Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС  

3. Приемане на промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2014-2020г.                                                    

                                                     Докладва: Даниел Димитров– Председател на УС 

4. Разни. 

5. Приемане и освобождзаване на членове на сдружението. 

Докладва: Даниел Димитров– Председател на УС 

 

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  Общото събрание е от 31 члена – юридически и физически лица. 

Лично присъстват 28 члена, представляващи 90 % от всички членове на сдружението от тях: 22 

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

представители на стопанския сектор; 11 члена, представители на нестопанския сектор.  

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

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 2017г., с годишния и  финансов отчет за дейността на сдружението през 2017г.  

Разисквания:  

Васил Василев: Колко подадени заявки за плащане има за 2017г. и  на какъв етап е тяхното 

разглеждане?   

Даниел Димитров: за 2017г. са подадени две шестмесечни заявки за плащане. За първото шестмесечие 

исканата сума е възстановена в края на годината, а за второто шестмесечие се очаква плащане. По 

втората заявка бе поискана допълнителна информация, която сме представили в указания срок.  

Живка Михайлова: Каква е готовността на сдружението да обяви прием на проектни предложения по 

мерките от СВОМР?  

Емилия Германова: По мярка ОПИК 1 е обявен прием и в момента се извършва оценка на приетите 

проектни предложения, която ще завърши до 11.05.2018г. По мярка ОПРЧР 1 условията за 

кандидатстване са в процес на съгласуване с УО на ОПРЧР.  След тяхното окончателно съгласуване по 

мярката ще бъде обявен прием. Прием по мярка ОПРЧР 2 ще бъде обявен в края на м. август 2018г. 

съгласно ИГРП. Информация за прием по мерките от ПРСР към момента немога да дам, тъй като 

небходима промяна на СВОМР, която ще разгледаме в т.3 от дневния ред.   

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

организацията за 2017г. за дейността на СНЦ “МИГ Исперих”.  

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 28 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 2017 г. за дейността на СНЦ “МИГ - Исперих”. 

По точка втора от дневния ред 

Председателят на УС Даниел Димитров представи бюджета на организацията за 2018г. Обърна 

внимание на това, че бюджета е представен в УО на ПРСР през м. септември 2017г. и  е одобрен със 

заповед № РД 09-94/14.02.2018г. В одобреният бюджет има направени корекциии  и се нарушава 

процентното съотношение между разходи за управление и разходи за популяризиране. Поради тази 

причина УС на МИГ Исперих подаде заявление за промяна на бюджета.Нямаше разисквания по втора 
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точка от дневния ред. Пристъпи се към гласуване на бюджета на МИГ Исперих за 2018г. 

 Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 28  гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

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

 

По точка втора от дневния ред, Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
Решение 2. Общото събрание на МИГ-Исперих приема бюджета за 2018г. на сдружение МИГ Исперих. 

По точка трета от дневния ред 

Председателят на УС информира  членовете на ОС, че се налага  промяна в Стратегията за ВОМР 

на МИГ Исперих 2014-2020г. Получено е писмо от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, в 

което се дава препоръка за промяна на мерки в Стратегиите, които се позовават на Наредби за 

прилагане на подмерките от ПРСР, тъй като с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ бр. 2 от 2018г.) отпада правното 

основание за издаване на наредби по чл. 9а от стария закон. В стартегията на МИГ Исперих има две 

мерки, които в описателната си част се позовават на изисквания на приложимите, към момента на 

подготовка на Стратегията Наредби: 

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;  

4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция“;  

В описанието на мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ има също 

позоваване на „нормативните документи за прилагане на под-мярка 6.4 от ПРСР“, поради текстът 

относим към конкретните наредби в тези мерки се предлага да отпадне, на основание чл. 39, т.1 от 

Наредба 22/ 14.12.2015г., като, като по този начин се прилагат основните разпоредби, разписани по 

под мерките в ПРСР 2014 – 2020 г.  

Във връзка с постигане на заложените индикатори в СВОМР на МИГ Исперих по мярка 6.4 бе 

предложена промяна на интензитета на помощта по мярката от 75% да стане 60 % , като промяната 

е на основание чл. 39, т.5 от Наредба 22/ 14.12.2015г., 

В описанието на мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура“ има позоваване на „нормативните документи за прилагане на мярка 7.2 от 

ПРСР“, което е очевидна грешка и се предлага този текст да отпадне на основание чл. 39 , т. 2 от 

Наредба 22/ 14.12.2015г. 

Обстойно бяха обсъдени предложените промени в таблиците за техническа и финансова оценка: 

„Критерии за оценка на проектите и тяхната относителна тежест“ за мерките, финансирани от 

ПРСР/ ЕЗФРСР. Промяната касае базовите критерии за оценка, съответно техните показатели/ 

подкритерии и техният измерител в точки, тъй като с приетите изменения, свързани с подаване на 

проектите и документацията в ИСУН2020 така разписани критериите за оценка не могат да се 

интегрират в системата на ИСУН, което означава, че МИГ Исперих не може да обявява процедури 

за  кандидатстване с проекти по тези мерки. Измененията в таблиците включват за всяка мярка: 

преформулиране на две групи критерии, подреждане на съществуващите показатели/подкритерии в 

редове под новите базови критерии, разделяне/детайлизиране описателната част на показатели, 

които обобщават по няколко и различни качества за оценка, определяне на ред за ранкиране на 

проекти, получили еднакъв брой точки, при липса на финансов ресурс.  

УС на МИГ Исперих е предприе необходимите действия за извършване на промяната като възложи 

на изпълнителния директор да извърши необходимата подготовка на документите и да организира 

обществено обсъждане, чрез публикуване на сайта на организацията променените текстове на 

мерките. В рамките на седемдневния срок за обсъждане не са получени предложения и няма 

направени коментарии.  

Членовете на Общото събрание бяха запознати с променените текстове на мерките. 

Предложението за промяна на СВОМР на МИГ Исперих бе предложено за гласуване.  

 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 28 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

 

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

РЕШЕНИЕ: 
Решение 3. На основание и във връзка с чл. 39, т. 1, т. 2 и т.5. от Наредба 22/ 14.12.2015г.,  

Общото събрание на МИГ-Исперих одобрява предложените промени в Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ Исперих 2014-2020г.   

 

                                                    По точка четвърта от дневния ред 

Председателят на УС информира  членовете на ОС, че беше отворена мярката ОПИК в ИСУН 2020. 

Получени са две проектни предложения от „Добруджа КИТ“ АД и „Ахинора“ АД. В момента те са 

в процес на оценка. 

 

По точка пета от дневния ред 

Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, председателят на УС информира членовете за постъпило заявление 

за членство в организацията от името на СНЦ "Народно Читалище Пробуда 1927" с. Китанчево. 

СНЦ "Народно Читалище Пробуда 1927" с. Китанчево е  прието за член на МИГ Исперих с 

решение на УС № 3 от заседание, проведено на 05.04.2018г. Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, 

Председателят на УС представи за одобрение решението на УС и предложи да бъде одобрено чрез 

гласуване. 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 28 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

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

 

Председателят на УС Даниел Димитров информира членовете на сдружението, че до УС е 

постъпило заявление за напускане на сдружението от  СНЦ Училищно настоятелство при ЦДГ 

„Мики Маус“ с. Белинци  

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

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

получаването му. Решение по него не се взима, а членовете на Общото събрание се информират за 

прекратеното членство, което  е направено с тази информация.  

 

Констатация: След приетото решение, председателят на събранието, г-жа Джанан Родоплу 

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

МЗХ  по чл. 12, ал. 1 т. 5, както и на чл. 26, ал. 2 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 върховен орган на МИГ, не превишава 49 процента от имащите право на глас. 

 

По точка пета от дневния ред, Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
Решение 4. На основание чл. 9, ал. 2 от Устава на сдружението Общото събрание на СНЦ МИГ 

Исперих одобрява приемането на СНЦ "Народно Читалище Пробуда 1927" с. Китанчево за член на 

сдружение „МИГ Исперих“. 

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 19.30 часа. 

 

 
 

 

 

Председател на Общото събрание :                                

                                 /Джанан Родоплу/ 

Протоколист:       …………              ………. 

/Катя Йорданова/ 


