
 
 

 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

18.06.2018г./ 17.30 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

18.06.2018г./ 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. Актуализация на индикативния график за прием на проекти за 

2018г.,  

                                            Докладва: Емилия Германова 

2. Приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на 

личните данни събирани, обработвани, съхраняване и 

предоставяни от СНЦ МИГ Исперих. 

                         Докладва: Даниел Димитров 

3. Вземане на решение за удължаване срока на кредит от 

Райфайзенбанк 

                                                   Докладва: Даниел Димитров 

4. Приемане на нов член на сдружението и информация за 

прекратено членство.                                                    

                                                          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 на МИГ Исперих г-жа Германова 

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



 
 

прием на проекти, заложени в Индикативния график за 2018г.  

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

членовете на УС предварително.  

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: Подадено е заявление до МЗХГ за  промяна на  Стратегията за ВОМР на МИГ 

Исперих. Промените са необходими поради изменение на Закона за подпомагане на 

земеделските производители и отпадане на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на 

наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г. Очаква се до месец авгус 2018г. да се подпише 

допълнително споразумение за извършените промени.   

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

Сроковете не се променят, тъй като Процедурата по мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на 

МСП“ е съгласувана и първият срок за кандидатстване е изтекъл.    

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

Предложението е да бъде променен срока за кандидатстване по ОПРЧР 1 „Развитие на 

предприемачеството“ и процедурата да е с един краен срок за кандидатстване. 

Мотиви: През месец февруари  2018г. бяха представени в УО на ОПРЧР  условия  за 

кандидатстване и придружаващите документи по мярка ОПРЧР 1 “Развитие на 

предприемачеството”. Към момента са получени бележки за коригиране от страна на УО на 

ОПРЧР. Работи се по извършване на  корекциите и указанията за кандидатстване ще се  

изпратят за съгласуване.  В последствие указанията трябва да бъдат представени за обществено 

обсъждане, със срок най-малко седем дни.  Срокът за кандидатстване по мярката бе до 

25.06.2018г., който е нереалистичен и поради тази причина той трябва да бъде променен. 

Срокът за кандидатстване по ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности остава непроменен. 

Предложението за промяна на срока е съгласно представения индикативен график. 

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

 

По втора точка от дневния ред г-н Димитров, информира присъстващите, че с влизане в сила 

на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни е  изготвена  Инструкция за мерките и 

средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхраняване и предоставяни от 

СНЦ МИГ Исперих. Членовете на УС бяха запознати с текста на инструкцията. Нямаше 

разисквания по темата. 

Предложението беше гласувано.  

 

По трета точка от дневния ред г-н Димитров, информира присъстващите, че изтича срока на 

кредита, който МИГ Исперих е взел от Райфайзенбанк, за да се финансират дейностите 

свързани с изпълнението на СВОМР. Необходимо е да се удължи срока с една година с 

подписване на анекс към договора за овърдрафт.  

Предложението беше гласувано.  

 

По четвърта точка от дневния ред председателят на УС информира членовете за постъпило 

заявления за членство в организацията, на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, от името на  ЗП Илмаз 

Хайри Хюсмен с. Вазово, Булстат: 7311275045. Съгласно чл.9, ал.2 от Устава,  Управителният 

съвет взема решение по  постъпило заявления за членство в едномесечен срок. Членството се 

придобива от датата на решението за приемане от Управителния съвет и се представя за  

одобрение от следващото Общото събрание.  След проведеното гласуване, ЗП Илмаз Хайри 

Хюсмен от с. Вазово, Община Исперих бе приет за член на СНЦ "МИГ Исперих" от членовете 



 
 

на УС на сдружението.                         

Председателят на УС информира за подадено заявление за напускане на сдружението от  Метин 

Бейхан Исов – земеделски производител  с. Тодорово,  ул. „Дунав“ № 5,  

Булстат: 8406135065. 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. Гласуване по това заявление не се налага, УС възложи на 

председателя на УС да информира членовете на сдружението на следващото Общо събрание за 

настъпилото обстоятелство. 

Във връзка с напускането на член на Общото събрание и приемано на нов  член  на 

сдружението, бяха направени следните констатации относно съответствие с условията за подбор 

на СВОМР: 

Извършената промяна съответства  на критериите за оценка, при които е одобрена  СВОМР на 

МИГ Исперих, съгласно Приложение № 9 към чл. 29, ал. 1 от Наредба 22 от 14.012.205г. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред   

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема Актуализиран индикативен  

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

Възлага на Емилия Германова – изпълнителен директор на МИГ 

Исперих, да информира УО. 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0  

 

По точка втора от дневния ред   

Решение 2.  УС на МИГ Исперих приема Инструкция за мерките и 

средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, 

съхраняване и предоставяни от СНЦ МИГ Исперих. 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

По точка трета от дневния ред 

Решение 3.  УС на МИГ Исперих дава съгласие да бъде подписан 

Анекс № 4 с Райфайзенбанк за удължаване срока на договора  за 

овърдрафт от 02.06.2014г. в размер на 70 000 лв. с една година.  

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

По точка четвърта от дневния ред 

Решение 4.  УС на МИГ Исперих на основание чл. 9, ал. 2  от Устава 

на организацията приема за член на сдружение ЗП Илмаз Хайри 

Хюсмен, считано от 15.06.2018г. 

Решение 5.  УС на МИГ Исперих възлага на Председателя на УС  да 

информира членовете на сдружението на следващото Общо събрание 

за доброволното прекратяване на членството от Метин Бейхан Исов – 

земеделски производител  с. Тодорово 

 

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 19.00 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

18.06.2018г.  

2. Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, 

съхраняване и предоставяни от СНЦ МИГ Исперих. 

3. Заявление за членство от ЗП Илмаз Хайри Хюсмен. 

4. Заявление за отказ от членство от Метин Бейхан Исов  

 

 



 
 

 

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

  Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     Даниел Димитров 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова  

  

Зейти Мехмед 

 

  

Джанан Родоплу 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

  

Теодор Иванов 

 

  

Деница Богомилова 

 

  

Махмуре Хюсмен 

 

    


