
 
 

 

 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

27.08.2018г./ 17.30 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

27.08.2018г./ 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 

 

няма 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Актуализация на индикативен график за прием на проекти за 

2018г.  

Докладва: Даниел Димитров 

 

2. Приемане на индикативен график за прием на проекти през 

2019г.  

Докладва: Даниел Димитров 

 

3. Разглеждане на постъпили коментари и предложения за 

допълнение на предложението за промяна на Стратегията на 

МИГ Исперих (редакция м. Август 2018г.) във връзка с 

проведено обществено обсъждане.  

                                      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 Даниел Димитров информира присъстващите, че се налага 

актуализация в сроковете за обявяване на процедури за прием на проекти, заложени в 

Индикативния график за 2018г. Промяната е във връзка с обявения срок за кандидатстване по 

мярка ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“. На 

10.08.2018г. е входиран пакет документи за съгласуване в УО на ОПРЧР Условия за 



 
 

кандидатстване по мярката. Предложението е крайният срок за кандидатстване да се промени от 

02.10.2018г. на 24.11.2018г., за да има достатъчно техническо време за съгласуване на условията 

за кандидатстване. 

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

По втора точка от дневния ред г-н Димитров информира членовете на УС, че съгласно 

споразумението  с УО на ПРСР и  ОП РЧР и ОПИК МИГ трябва да представи индикативен 

график за прием на проекти през 2019г. преди 01.09. на предходната година. Членовете на УС са 

запознати предварително с предложението за график. Нямаше други предложения. 

Предложеният индикативния график за 2019г. бе гласуван и приет.  

По трета точка от дневния ред г-н Димитров информира присъстващите, че в рамките на 

публичното обсъждане са постъпили предложения за допълване проекта за изменение на 

Стратегията, с редакция от м. август 2018г., както и коментари. На вниманието на УС е 

представена обобщена справка и необходимо да се вземе решение има ли основание те да бъдат 

отразени в текста, който да се представи пред Общото събрание и на Управляващия орган.  

Станаха следните разисквания: 

- Във връзка с предложенията от Кооперация ХКК гр. Исперих, ЗП Васил Минков Василев 

гр. Исперих, ЕТ „Райков-Префере-Свилен Райков“ гр. Исперих, ЗП Хасан Билял Родоплу гр. 

Исперих за допълване на показател 1.1 към Критерий 1 в таблицата на критериите за оценка по 

мярка 4.1. с думите: „или друга дейност/ сектор“, УС счита за уместно допълнението да се 

приеме и приема аргументите на заинтересованите страни за основателни.  

По отношение на предложението на „Фаст Акаунтинг“ ЕООД гр. Исперих, Събка Тодорова 

Атанасова гр. Исперих, „ДептД – Сис“ ЕООД с. Делчево, „ВК Компютърс – Вежди Куйджуклу“ гр. 

Исперих, ЕТ „Ивко -98-Ивайло Симеонов“ гр. Исперих, „Елсти М“ ЕООД за нова редакция и 

допълване на показател 1.2 към Критерий 1 в таблицата на критериите за оценка по мярка 6.4. с 

„или други услуги за бизнеса и населението“, УС приема за основателни тези допълнения, тъй 

като се дава яснота за разграничаване на двете национални стратегии и  приоритетните им теми. 

Приема се като основателно и допълнението в края на текста, с цел недопускане дискриминация 

за кандидати и проекти от бизнес сектори, които са включени в допустимите дейности/ 

радзходи на описанието на мярката. Приема се предложението инвестициите, които не са в 

приоритетните сектори да имат по-малко точки и бяха определени 0-13т. за допълнение при 

максимални 23т. за всеки един от останалите сектори/ дейности  на показателя. 

- Във връзка с предложението на СНЦ „Зорница“ за допълване текста на подкритерий 1.1. на 

мярка 21. УС приема мотивите за основателни и счита, че ще бъде преодоляна 

несправедливост по отоншение на проектите „за намаляване на социалната изолация“, 

които не биха могли да получат точки, ако го няма допълнението.  

 

Проектът за промяна на СВОМР на МИГ Исперих (редакция м. август 2018г.), заедно с 

направените допълнения и предложения от проведеното обществено обсъждане в периода 20-

26.08.2018г., бяха предложени за гласуване. 

 

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.  

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; „Против“- 

0; „Въздържал се“-0  

По точка втора от дневния ред 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема Индикативен  график за 

2019г. (ИГ) за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР.  

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; „Против“- 

0; „Въздържал се“-0  

По точка втора от дневния ред 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема проекта за промяна на 

СВОМР на МИГ Исперих (редакция м. август 2018г.) заедно с 

направените допълнения и предложения от проведеното обществено 

обсъждане в периода 20-26.08.2018г. и предлага същият да бъде приет 

на Общото събрание на сдружението на 28.08.2018г. 

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 19.35 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

17.08.2018г.  

2. Таблица с проект на изменения и допълнения на СВОМР на МИГ Исперих по отношение на 

критериите за оценка на проекти. 

 

 

 

 

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 

 

 

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

   

          


