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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

17.01.2019г./ 17.30 часа 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

17.01.2019г./ 17.30 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

Отсъстващи: 

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 

 

      Махмуре Хюсмен 

 

Присъствали лица, 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

 

Емилия Германова – изпълнителен директор на МИГ Исперих 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Приемане на  годишен план за дейностите по информиране и 

популяризиране на Стратегията на МИГ Исперих и подхода 

ВОМР.  

Докладва: Емилия Германова 

 

2. Актуализация на индикативния график за прием на проекти за 

2019г.  

Докладва: Емилия Германова  

 

3. Приемане на годишен доклад за 2018г. по мярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие". 

Докладва: Даниел Димитров 

4. Приемане на годишен доклад за 2018г. по мярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките 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 86 % от 

членовете с право на глас. Гласуване: 6 гласа от присъстващите 7 

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 
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Гласуване: : 5 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова;       ”против” – 0;      ”въздържал се” 

-  0. 

 

По първа точка от дневния ред, изпълнителният директор представи предложение за годишен 

план на дейностите за информиране и популяризиране на Стратегията и подхода ВОМР. Планът 

бе изпратен  предварително на членовете на УС. В рамките на обсъждането бяха поставени 

въпроси за стойността на отделните дейности. Изпълнителният директор на МИГ отговори, че 

бюджета за 2019г. е представен на УО в края на м. септември 2018г. и се чака неговото 

одобрение. Разходите, заложени в комуникационния план са съобразени със заложените  в 

бюджета стойности.  

Годишният план за дейностите по информиране и популяризиране на Стратегията на МИГ 

Исперих и подхода ВОМР за 2019г. бе предложен за гласуване и бе взето решение.  

 

По втора точка от дневния ред изпълнителния директор г-жа Германова информира 

присъстващите, че се налага актуализация в сроковете за обявяване на процедури за прием на 

проекти, заложени в Индикативния график за прием на проекти за 2019г. Промяната, която се 

предлага е само в частта: срок за кандидатстване, при спазено изискване, този срок да бъде не 

по - малко от 30 дена, за мерките към СВОМР на МИГ Исперих: 

Предложението за актуализиране на Годишния индикативен график за 2019г. бе изпратено до 

членовете на УС предварително.  

Остават непроменени: цели, бенефициенти, минимален и максимален размер на безвъзмездно 

финансиране и др. , с изключение на началния и краен срок за кандидатстване.  

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

 

По трета точка от дневния ред г-н Димитров представи Годишния доклад по мярка 19.4 

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

Докладът бе изпратен до членовете на УС предварително. Няма постъпили други предложения 

по текста на доклада. Докладът бе предложен за приемане и гласуван от членовете на УС. 

 

По четвърта точка от дневния ред г-н Димитров представи Годишния доклад по мярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие". 

Той допълни, че въпреки трудностите, които имаше през изминалата година са на лице  

резултати и има сключени вече три административни договора за БФП и се надява през тази 

година да се обявят покани за прием на проекти по всички мерки от СВОМР и да има и други 

сключени договори. Няма постъпили други предложения по текста на доклада. Докладът бе 

предложен за приемане и гласуван от членовете на УС. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема годишният план за 

дейностите по информиране и популяризиране на Стратегията на 

МИГ Исперих и подхода ВОМР за 2019г. 

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 6 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема Актуализиран индикативен  

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

актуализация от 17.01.2019г.  

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 6 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0  
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По точка трета от дневния ред 

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема без забележки Годишния 

доклад на сдружението по мярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" за 2018г.  

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 6 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

По точка четвърта от дневния ред 

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема без забележки Годишния 

доклад на сдружението по мярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие" за 

2018г.  

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 6 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 18.55 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Годишен план за дейностите по информиране и популяризиране на Стратегията на МИГ 

Исперих и подхода ВОМР за 2019г. 

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

към 17.01.2019г.  

3. Годишен доклад по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие" за 2018г. 

4. Годишния доклад на сдружението по мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие" за 2018г. 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

 

 

 

Членове на УС :      

 

 

 

 

Теодора Каменарова 

 

  

Зейти Мехмед 

 

  

Джанан Родоплу 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

  

Теодор Иванов 

 

  

Деница Богомилова 

 

                               


