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 П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

11.08.2020г./ 10.00 часа 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

11.08.2020г. от 10.00 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. Джанан Родоплу – член на УС,  

4. Деница Богомилова  - член на УС,  

   5.Тихомир Атанасов – член на УС 

 

Отсъстващи членове: няма 

 

Присъствали лица, 

нечленове на Управителния 

съвет 

 

Няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Вземане на решение за отлагане приема на проектни 

предложения по втори срок за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 

7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или 

разширяването на местни основни услуги за селското 

население, включително развлечения и култура, и 

свързаната с тях инфраструктура”. 

                                           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: 5 гласа  

 

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, Даниел Димитров – председател на УС на МИГ Исперих 

информира членовете на УС, че във връзка с предприетите действия за промяна на 

Стратегията за ВОМР със заявление за промяна с Изх. № 40/30.06.2020 е предложено на УО 

на ПРСР да бъде извършено преразпределение на финансовия ресурс от мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ към две други мерки от 

Стратегията – 6.4 и 7.4. С част от този финасов ресурс в размер на 115000,00 лв. ще бъде 
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увеличен общият размер на БФП за мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или 

разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и 

култура, и свързаната с тях инфраструктура”. По мярката е обявена процедура 

BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението 

или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително 

развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” с два крайни срока на 

кандидастване, първият от които е приключил през м. май 2020г. Във връзка с предприетите 

действия за промяна на финансовия ресурс на мярка 7.4, предложи периодът за 

кандидатстване по втория краен срок, посочен в УК по процедурата (17.08.2020г. - 

28.09.2020г.) да бъде отложен и променен, като конкретния период на кандидастване по 

втория краен срок бъде определен от УС на МИГ Исперих след решението на УО на ПРСР за 

промяна на Стратегията. По този начин, вторият краен срок на процедурата ще бъде отворен 

за кандидатстване с променения бюджет, с увеличен финансов ресурс. Това напълно 

съответства на изискванията на чл. 26, ал.7, т.2 от ЗУСЕСИФ, според който „След откриване 

на процедура чрез подбор утвърдените документи по ал. 1 (чл.26) в частта, определяща 

условията за кандидатстване, може да се изменят само: 1....; 2.за увеличаване на финансовия 

ресурс по процедурата;“. 

Нямаше разисквания по темата. Предложението бе гласувано 

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих, на основание  чл. 26, ал.7, т.2 от 

ЗУСЕСИФ, във връзка с предприети от МИГ Исперих действия за 

увеличаване на финансовия ресурс по мярка 7.4 от  Стратегията за 

ВОМР, отлага приема на проектни предложения по втори краен 

срок за кандидатстване по обявената процедура BG06RDNP001-

19.395 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването на местни основни услуги за 

селското население, включително развлечения и култура, и 

свързаната с тях инфраструктура”. 

 

Решение 2. УС на МИГ Исперих, на основание  чл. 26, ал.7, т.2 от 

ЗУСЕСИФ, във връзка с предприети от МИГ Исперих действия за 

увеличаване на финансовия ресурс по мярка 7.4 от  Стратегията за 

ВОМР, променя периода за кандидатстване на втория краен срок по 

обявената процедура BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих - Мярка 

7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването 

на местни основни услуги за селското население, включително 

развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”и се 

ангажира такъв да бъде обявен след одобрение на заявлението за 

промяна на СВОМР от УО на ПРСР 2014-2020г.с Изх. № 

40/30.06.2020г. 

 

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

 

 

 

 

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 10.45 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 няма 
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Протоколист: .................................. 

  Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

 

 

 

Членове на УС:    Теодора Каменарова 

 

 

 

  

Джанан Родоплу 

 

 

 

  

Деница Богомилова 

 

 

 

 

 
                       

Тихомир Атанасов 

 

 

 

                               

  

 


