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 П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

01.04.2019г./ 17.30 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

01.04.2019г. от 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 СНЦ „МИГ 

Исперих“ 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

1. Свикване на общо събрание на сдружението за отчитане на 

дейността през 2018г. на 18.04.2019г. 

   Докладва: Даниел Димитров 

 

2. Оценка за готовността на местната общност за включване в 

дейности по мерки 7.4 и 21 от СВОМР. 

         Докладва: Емилия Германова  

 

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, от дневния ред г-н Димитров предложи да бъде свикано Общо 

събрание на сдружението  

1. Приемане Годишен доклад за дейността  на сдружението и финансов отчет за 2018г. 

2. Приемане на план за информационната дейност и годишен бюджет за 2019г. 

3. Разни  

Предложението бе предложено за гласуване.       
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По втора точка от дневния ред, Изпълнителният директор представи оценка за готовността на 

местната общност да се включи в дейности по мерки 7.4 и 21 от Стратегията за ВОМР. 

Оценката визира работата на екипа и местните партньори за анимиране на територията и 

популяризиране на Схемата за малки инфраструктурни проекти по мярка 7.4 и Схемата за 

пакетни проекти по мярка 21. Отчетено бе, че са проведени разговори с местни лидери, 

представители на нестопанския сектор и бизнеса, в резултат на което в повече от 5 села от 

територията на МИГ Исперих са създадени граждански групи, които са дали предложения за 

благоустрояване на населеното място. Поради различни причини, към момента се наблюдават 

два вида идеи, за които инициаторите дават предложения: 1. за изграждане или възстановяване 

на детски площадки и 2. за изграждане на спортни съоръжения – тип фитнес на открито. 

Съгласно представената оценка, бе предложено УС да вземе решение за определяне  на бюджет 

за проекти по всяка една от схемите, както следва: 110 000 лв. за проекти по Схемата за малки 

инфраструктурни проекти по мярка 7.4 и 40 000 лв. за проекти по Схемата за пакетни проекти 

по мярка 21 към Стратегията на МИГ Исперих. Оценката и дадените предложения бяха  

предложени за гласуване. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих, на основание чл. 26, ал.1 ЗЮЛНЦ и 

чл.24 (1, 3) от Устава на сдружението свиква Общо отчетно събрание 

на сдружението на 18.04.2019г. (четвъртък) от 17.30 ч. в офиса на 

МИГ Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. “Васил Левски“ № 99, 

при следния дневен ред: 

1. Приемане Годишен доклад за дейността  на сдружението и 

финансов отчет за 2018г. 

Докладва: Даниел Димитров – Председател УС 

2. Приемане на план за информационната дейност и годишен 

бюджет за 2019г. 

Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС  

3. Разни. 

Решение 1.2. Във връзка с Решение 1, УС оправомощава 

Изпълнителния директор на сдружението да предприеме 

необходимите действия за свикване на Общото събрание съгласно чл. 

24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението на 18 април 2019г. и възлага на 

да публикува поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 

в срока, съгласно Устава, не по- късно от 7 дни преди провеждането 

му. 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

 

 

 

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема оценката за готовността на 

местната общност за включване в дейности по мерки 7.4 и 21 от 

СВОМР без възражения. Определя бюджет за проекти в размер до: 

1) 110 000 лв. по Схемата за малки инфраструктурни проекти по 

мярка 7.4 към Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих и 

2) 40 000 лв. по Схемата за малки пакетни проекти по мярка 21 

към Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих. 

 

 

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 18.45 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Оценка за готовността за включване в дейности по мерки 7.4 и 21 от СВОМР. 
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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 

 

                               

 


