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 П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

12.12.2019г./ 17.30 часа 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

12.12.2019г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието:       Даниел Димитров  

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Теодора Каменарова – член на УС,  

3. Джанан Родоплу – член на УС,  

4. Тихомир Атанасов – член на УС,  

5. Деница Богомилова  - член на УС,  

 

Отсъствали членове на 

УС 

няма 

Присъствали лица, 

нечленове на 

Управителния съвет 

Емилия Германова 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

                                                                 

1. Оттегляне на заявка за плащане за периода 01.01.2019г. – 

30.06.2019г. по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие". 

                                                   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: 5 гласа. 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения – по свикването, конституирането  и провеждането на 

заседанието на Управителния съвет. 

                Няма 

 

За председателстващ заседанието бе избрана Даниел Димитров. Гласуване: 4 гласа – “за” без 

гласа на Даниел Димитров; ”против” – 0;  ”въздържал се” -  0.   

За протоколист на заседанието бе предложена  и избрана Деница Богомилова  - член на УС 

Гласуване: 4 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова ; ”против” – 0;  ”въздържал се” -  0. 

 

По първа точка от дневния ред, г-жа Германова, информира членовете на УС, че по мярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" е подадена заявка за плащане през месец юли 2019г. за периода 01.01.2019г. – 

30.06.2019г. До момента, заявените за плащане разходи по заявката, не са възстановени от ДФ 

„Земедилие“. Причината за това, е че в заявката са включени разходи за хонорари на 

оценители за оценка на приети проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-

19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” – първи краен срок. 

На 04 и 05 декември 2019г. в гр. Стара Загора  бе проведена  среща между МИГ от страната  и 

УО на ПРСР, в която участваха и представители на  ДФ „Земеделие“. На срещата бе обсъждан 

проблема с невъзстановяването на разходи по подадени заявки за плащане към МИГ-те. 
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Представителите на ДФ „Земеделие“ са категорични, че няма да възстановяват разходи по 

заявки, в които има включени хонорари за оценители, преди да бъдат разгледани и одобрени 

самите процедури. Към настоящият момент, процедура №BG06RDNP001-19.239-МИГ 

ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”– първи краен срок не е 

разпределена за разглаждане и разходите по заявка за плащане за периода 01.01.2019г. – 

30.06.2019г. няма да бъдат възстановени.  Включените разходи за оценка на проекти са в 

размер на общо 890,00лв., по следните бюджетни пера:  

 Бюджетно перо 3.1.Разходи за външни експерти оценители или членове на общото 

събрание в КППП, като оценители с право на глас за оценка на административно 

съответствие и допустимост на проект (оценка АСД) – 390,00лв.; 

 Бюджетно перо 3.2. Разходи за външни експерти оценители или членове на общото 

събрание в КППП, като оценители с право на глас за техническа и финансова оценка 

(ТФО оценка) – 450,00лв.; 

 Бюджетно перо 3.4. Разходи за хонорари на секретар и председател на КППП – 50,00лв. 

Г-жа Германова информира присъстващите, че МИГ Исперих разполага с финансови средства 

за плащане към изпълнители на дейностите по бюджета за 2019г. и за заплати до края на 

годината. Средствата за това са от полученото авансовото плащане от ДФ „Земеделие“ за 2019г. 

така и от кредит в размер на 70 000 лв. , под формата на овърдрафт по договор с Райфайзенбанк. 

Тъй като заявените за плащане  разходвани средства за първо шестмесечие на 2019г. не са 

изплатени от фонда, организацията няма да разполага със финансов ресурс за 2020г., ще започне 

новата бюджетна година без пари и няма да може да извършва дейности и да изплаща 

направените разходи свързани с изпълнение на СВОМР. 

Разисквания: Даниел Димитров, каза че всички възможности за осигуряване на финасови 

средства за правилно функциониране на организацията са изчерпани. За да могат да се получат 

средствата по заявката за плащане за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г. предлага заявката да 

бъде частично оттеглена и разходите за хонорари на оценители в размер на 890,00 лв. да бъдат 

изключени. Посочените разходи да останат за сметка на МИГ Исперих. По този начин, от ДФ 

„Земеделие“ могат да възстановят разходите по заявката в кратък срок и ще се осигурят 

средствата за покриване на разходи за първите месеци от 2020г. 

Предложението бе гласувано.   

 

III. РЕШЕНИЯ  Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1.  УС на МИГ Исперих приема да бъде частично оттеглена 

заявка за плащане за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г. със заявена 

за възстановяване сума: 71561.73лв. 

 

Решение 1.1.  УС на МИГ Исперих приема да бъде подадена нова 

заявка за плащане за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г. със заявена 

за възстановяване сума 70671.74лв., без да се включат разходите по:  

 Бюджетно перо 3.1.Разходи за външни експерти оценители 

или членове на общото събрание в КППП, като оценители с 

право на глас за оценка на административно съответствие и 

допустимост на проект (оценка АСД) – 390,00лв.; 

 Бюджетно перо 3.2. Разходи за външни експерти оценители 

или членове на общото събрание в КППП, като оценители с 

право на глас за техническа и финансова оценка (ТФО оценка) 

– 450,00лв.; 

 Бюджетно перо 3.4. Разходи за хонорари на секретар и 

председател на КППП – 50,00лв. 

 

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 
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Решение 1.2. На основание решение 1 и 1.1., УС на МИГ Исперих 

възлага на изпълнителния директор да подготви необходимите 

документи за частично оттегляна на подадената заявка и да подаде  

нова заявка за плащане за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г.,  

Прието с единодушие: 

„Да“ – 5 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 18.30 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

няма 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова  

  

Джанан Родоплу 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

  

Деница Богомилова 

 

 


