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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

13.09.2019 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

13.09.2019г./ 12.00 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

Отсъстват:  

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 

 

няма  

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

Емилия Германова 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

   

1. Промяна на бюджет за 2019г. по мярка 19.4 "Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие. 

    Докладва: Даниел Димитров 

2. Приемане на годишен бюджет за 2020г. по мярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие. 

Докладва: Даниел Димитров 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 100 % 

от членовете с право на 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: 4 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова; ”против” – 0;  ”въздържал се” -  0. 

 

По първа точка от дневния ред г-н Димитров информира присъстващите, че бюджета за 

2019г. по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие" е одобрен от МЗХГ, но е коригиран, като одобрената  сума  е с 

4881,18 лв. по-малко от заявената. Нарушено е и процентното съотношение (80% - 20%) 

между раздел І. „Разходи за управление и раздел ІІ. „Разходи за популяризиране на 
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стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение“.  

Основните мотиви за промяна на бюджета са следните:  

- При разработване на бюджета 2019г. са заложени по-малки суми по бюджетни пера 4, 

7.1 и 9. 

- По бюджетно перо 13.2  „Разходи за отпечатване на информационна  брошура на МИГ 

във връзка с прилагане ВОМР“ е допусната техническа грешка в броя на брошурите. В графа 

„Описание на разхода“ са заложени 800бр., а в графа „Брой единици“ са написани 500бр. 

 

Нужно е да се увеличи общият размер на бюджета, което ще стане с коригиране на сумите в 

част от бюджетните пера. 

Поради тези две причини г-н Димитров предлага да се извършат следните корекции в 

бюджета за 2019г. в следните бюджетни пера: 

 

В раздел І. „Разходи за управление“: 

Корекция на бюджетни пера:  

- 4. Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на 

МИГ – увеличаване на разхода от 3000,00 лв. на 6500,00 лв.; 

-  7.1. Такси за обучение на екипа – увеличаване на разхода от 600,00лв.  на 740,00лв.;  

- 9. Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска 

мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската ЛИДЕР асоциация и други 

асоциации на МИГ - увеличаване на разхода от 200,00 лв. на 240,00 лв.; 

В раздел ІІ. „Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение“: 

корекция на бюджетни пера:  

- 13.2 Разходи за отпечатване на информационна  брошура на МИГ във връзка с 

прилагане ВОМР -  A5 размер в затворен формат, гланцирана хартия, неламинирани, 

пълноцветен печат, до 20 страници - увеличаване на бройката за изработка от 500 на 800;  

Предложението за актуализиране на бюджета за  2019г. бе предложено за гласуване. 

 

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

УС с разработения бюджет за 2020г. Съгласно подписаното Споразумение с УО на ПРСР и 

ОПРЧР и ОПИК № РД 50-186/29.11.2016г. в срок от 30.09.2019г. МИГ Исперих трябва да 

представи в МЗХ бюджета за 2020г. за одобрение.  

Бюджетът за 2020г. бе предложен за гласуване. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1. На основание чл. 15 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие“  УС на МИГ- Исперих 

одобрява корекция на бюджета на МИГ Исперих за 2019г. на обща 

стойност 163900,02 лв. Възлага на изпълнителния директор да подготви и 

представи в УО на ПРСР необходимите документи за промяната.  

 

По точка втора от дневния ред 

 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема предложението за бюджет за 

2020г.  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 на обща стойност 156426,20 лева. 

 

Гласуване на 

решението: 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 
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IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради 

което заседанието е закрито в 13.00 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Коригиран бюджет за 2019г. по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за Водено от общностите местно развитие". 

2. Бюджет на МИГ Исперих за 2020г. по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие". 

 

 

 

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

Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     Даниел Димитров 

 

 

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

 

Членове на УС:      Теодора Каменарова 

 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

 

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

  

Тихомир Атанасов 

 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

 

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

 


