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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

28.09.2020 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

28.09.2020г./ 17.30 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. Приемане на годишен бюджет за 2021г. по мярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие. 

           Докладва: Даниел Димитров 

2. Актуализация на индикативни графици за прием на 

проекти за 2020г. и 2021г.  

            Докладва: Даниел Димитров 

3. Вземане на решение за участие в междунарадна 

конференция.  

     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 Даниел Димитров – председател на УС запозна 

членовете на УС с разработения бюджет за 2021г. Съгласно подписаното Споразумение с УО 

на ПРСР и ОПРЧР и ОПИК № РД 50-186/29.11.2016г. в срок от 30.09.2020г. МИГ Исперих 

трябва да представи в МЗХ бюджета за 2021г. за одобрение.  

Бюджетът за 2021г. бе предложен за гласуване. 

По втора точка от дневния ред  г-н Даниел Димитров – председател на УС информира 

присъстващите, че е подписано допълнително споразумение № РД 50-1876/14.09.2020г. за 
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промяна на СВОМР на МИГ Исперих. С подписването на допълнително споразумение са 

променени бюджетите по мерките 4.2, 6.4 и 7.4. В тази връзка се налага  актуализация в 

сроковете за обявяване на процедури за прием на проекти, заложени в Индикативните 

графици  за прием на проекти за 2020г. и 2021г. Промяната, която се предлага е в частите:  

 бюджет по мерките 4.2, 6.4 и 7.4 , съгласно подписаното допълнително споразумение.  

 срок за кандидатстване, при спазено изискване, този срок да бъде не по - малко от 30 

дена, за мерките към СВОМР на МИГ Исперих: 

Предложените актуализирани индикативни графици за 2020г. и 2021г. бяха предложени за 

гласуване.  

По трета точка от дневния ред  г-н Даниел Димитров – председател на УС информира 

присъстващите, че в периода 05-08 октомври 2020г. в Румъния и к.к. „Албена“ ще бъде 

проведена международна конференция на тема: „Прилагане на подхода ВОМР“, на която са 

поканени да присъстват председателя и екипа на МИГ Исперих.  По неотложни служебни 

ангажиминти председателя г- н  Димитров няма възможност да присъства. Предлага УС да 

упълномощи един представител на местната власт (кмет/ зам. кмет), който да представлява  

Община Исперих, в качеството и партньор от публичния сектор и член на Общото събрание 

на МИГ Исперих, и да вземе участие в Международна конференция по прилагането на 

подхода ВОМР на 06 и 07 октомври 2020г. в к.к. Албена с място на провеждане хотел 

„Маритим Парадайс Блу“. 

Предложението бе гласувано.  

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема предложението за бюджет за 

2021г. 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 186 843,45 лева. 

 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема Актуализиран индикативен  

график (ИГ 2020г.) за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР до края на 

2020г., актуализация от 28.09.2020г.  

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема Актуализиран индикативен  

график за 2021г. (ИГ) за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР, 

актуализация от 28.09.2020г.  

По точка трета от дневния ред 

 

Решение 4. УС на МИГ Исперих възлага на председателя на УС да 

упълномощи един представител на местната власт (кмет/ зам. кмет), който 

да представлява  Община Исперих, в качеството и партньор от публичния 

сектор и член на Общото събрание на МИГ Исперих, и да вземе участие в 

Международна конференция по прилагането на подхода ВОМР на 06 и 07 

октомври 2020г. в к.к. Албена с място на провеждане хотел „Маритим 

Парадайс Блу“. 

 

Гласуване на 

решението: 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

  

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

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

което заседанието е закрито в 19.40 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 



 
3 

1. Бюджет на МИГ Исперих за 2021г. по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие". 

2. Актуализиран индикативен  график за 2020г. 

3. Актуализиран индикативен  график за 2021г. 

 

 

 

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

Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     Даниел Димитров 

 

 

Членове на УС:      Теодора Каменарова 

 

  

Джанан Родоплу 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

  

Деница Богомилова 

 

 


