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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

21.09.2018 год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

21.09.2018г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

 

Отсъстват:  

1. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Зейти Мехмед – член на УС  

3. Теодора Каменарова – член на УС 

4. Махмуре Хюсмен– член на УС  

5. Джанан Родоплу – член на УС 

6. Тихомир Атанасов – член на УС 

7. Теодор Иванов – член на УС 

8. Деница Богомилова  - член на УС 

 

няма  

 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

няма 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

   

1. Приемане на годишен бюджет за 2019г.  

Докладва: Даниел Димитров 

2.  Актуализация на индикативен график за прием на проекти за 

2019г. 

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 
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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  Даниел Димитров – председател на УС запозна членовете на 

УС с разработения бюджет за 2019г. Съгласно подписаното Споразумение с УО на ПРСР и 

ОПРЧР и ОПИК № РД 50-186/29.11.2016г. в срок от 30.09.2018г. МИГ Исперих трябва да 

представи в МЗХ бюджета за 2019г. одобрение.  

Бюджетът за 2019г. бе предложен за гласуване. 

 

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

управителният съвет с текста на писмо № РД50-186/41 от УО на ОПРЧР, с което информират 

МИГ Исперих, че не съгласуват индикативния график за 2019г. УО на ОПРЧР препоръчва 

обявяването на мерките финансирани по ОПРЧР да бъде планирано не по-късно от второто 

тримесечие на 2019г. Поради тази причина се налага да се актуализира индикативния график 

за 2019г. като се съобразим с дадените указания. Предложено бе втория срок за прием по 

ОПРЧР 1 „Развитие на предприемачеството“, планиран за периода 21.06.2019г. – 22.07.2019г. 

и приема по ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“, 

планиран за периода 01.09.2019г.-01.10.2019г. да бъдат  изтеглани в рамките на второто 

тримесечие. Началната дата за прием на проекти за двете мерки да е 20.05.2019г., крайната 

дата за прием да е 20.06.2019г.  

 

Предложението бе предложен за гласуване. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема предложението за бюджет за 

2019г.  и възлага на екипа на МИГ Исперих 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 163481,20 лева. 

 

По точка втора от дневния ред 

 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема Актуализиран индикативен  

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

Гласуване на 

решението: 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

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 19.25 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Бюджет на МИГ Исперих за 2019г.  

2. Актуализиран индикативен график за 2019г. 

 



 
3 

 

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

Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     
Даниел Димитров 

 

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

 

Членове на УС:      Зейти Мехмед 

 

 

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

 
Теодора Каменарова 

 

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

 
Махмуре Хюсмен 

 

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

 
Джанан Родоплу 

 

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

 
Тихомир Атанасов 

 

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

 
Теодор Иванов 

 

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

 
Деница Богомилова 

 

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

 


