
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет  

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“, 

проведено на 05.05.2021 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

05.05.2021г./ 17:00 часа 

 

Председател на заседанието: адв. Даниел Димитров – председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

Отсъстващи:  

1.  адв. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Джанан Родоплу – член на УС 

3. Тихомир Атанасов  – член на УС 

4. Деница Богомилова  – член на УС 

 

Катя Йорданова – член на УС 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет 

няма 

 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

                                                                

1. Информиране относно проведено публично обществено 

обсъждане за предложения и коментари от местната 

общност на промяна в Стратегията на МИГ - Исперих 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

2. Промяна на бюджет за 2021 г. по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. – първа промяна 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

3. Свикване на Общо събрание на сдружението 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

Констатации на председателя 

на заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС. 

Присъстват 80% от членовете с право на глас. 

Гласуване: 4 гласа от присъстващите 4 члена на УС. 

 

 

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: 3 гласа – „за” без гласа на Деница Богомилова; „против” – 0; „въздържал се” – 0. 

 



 
 

По първа точка от дневния ред: 

Адв. Даниел Димитров информира членовете на УС, че в периода от 26.04.2021 г. до 

03.05.2021 г. беше проведено публично обществено обсъждане на промени в Стратегията на 

МИГ - Исперих. Той припомни, че планираните изменения касаят допълнителното 

финансиране от 799 000 лв. по подмярка 19.2, които да бъдат разпределени по мярка 6.4 - 

149 000 лв. и мярка 7.4 - 650 000 лв. и средствата по подмярка 19.4 в размер на 114 000 лв., 

които са необходими за текущи разходи и разходи за популяризиране на СВОМР. 

Председателят съобщи, че са постъпили шест коментара в подкрепа на предложените промени 

от управителя на Фаст Акаунтинг ЕООД гр. Исперих, кмета на община Исперих, председателя 

на клуб „Надежда“ гр. Исперих, г-жа Димитрина Григорова Димитрова, управителя на  „Ани 

Микроблейдинг“ ЕООД гр. Исперих и директора на ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих. 

Нямаше разисквания по представената информация и членовете на УС приеха постъпилите по 

публичното обществено обсъждане коментари. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Председателят представи подготвената първа промяна на бюджета за 2021 г. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР. Изменението, което касае 

замяната на планираната за закупуване компютърна конфигурация е допустимо на основание 

чл. 15 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХГ. Адв. Димитров информира, че след направено 

пазарно проучване е установено, че компютърната конфигурация със заложените в бюджета 

параметри вече не е налична на продуктовия пазар, което налага замяната й със съществуваща 

такава от по-висок клас, в рамките на одобрения от УО на ПРСР разход. 

Г-жа Джанан Родоплу сподели, че в настоящата ситуация на пандемия пазарът е много 

нестабилен и много от наличните продукти се изчерпват поради свитото им производство. 

След краткото разискване по въпроса УС на МИГ Исперих прие решение за управомощаване 

на Председателя на сдружението да подготви и внесе в УО на ПРСР предложение за 

гореизложената първа промяна на бюджета за 2021г. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Адв. Димитров информира членовете на УС, че е постъпило заявление за промяна на 

представител на НЧ „Рома – Вазово 2007“ с. Вазово - член на Общото събрание, като Емил 

Сидеров се заменя с Метин Руфи Шефкет. За промяната на представителя не се взема 

решение, но членовете на Общото събрание на организацията следва да бъдат информирани. 

Председателят предложи да бъде свикано Общо събрание на сдружението на 17.05.2021 г. със 

следния дневен ред: 

1. Информиране относно промяна на представител на НЧ „Рома – Вазово 2007“ с. Вазово - 

член на Общото събрание. 

2. Приемане на решение за промяна на СВОМР за допълнителното финансиране по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ от 

ПРСР. 

3. Вземане на решение за вписване на обстоятелства в Търговски регистър и регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

4. Разни. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ  

 

По първа точка от дневния ред: 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема коментарите в подкрепа на 

предложените промени в СВОМР, постъпили в процеса на 

публичното обсъждане от управителя на Фаст Акаунтинг ЕООД гр. 

Исперих, кмета на община Исперих, председателя на клуб 

Гласуване на 

решението: 

Прието с eдинодушие: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 



 
 

„Надежда“ гр. Исперих, г-жа Димитрина Григорова Димитрова, 

управителя на „Ани Микроблейдинг“ ЕООД и директора на ПГСС 

„Хан Аспарух“ гр. Исперих. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Решение 2. УС на МИГ Исперих управомощава Председателя на УС 

да подготви и внесе в УО на ПРСР предложение за първа промяна на 

бюджета за 2021 г., касаеща замяната на планираната за закупуване 

компютърна конфигурация със съществуваща от по-висок клас. 

 

По трета точка от дневния ред: 

Решение 3. УС на МИГ Исперих, на основание чл. 26, ал. 1 от 

ЗЮЛНЦ и чл. 24 (1, 3) от Устава на сдружението свиква Общо 

събрание на сдружението на 17.05.2021г. от 17.30 ч. в офиса на МИГ 

Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99, при 

следния дневен ред: 

1. Информиране относно промяна на представител на НЧ „Рома – 

Вазово 2007“ с. Вазово - член на Общото събрание. 

2. Приемане на решение за промяна на СВОМР за допълнителното 

финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегии за ВОМР“ от ПРСР. 

3. Вземане на решение за вписване на обстоятелства в Търговски 

регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 

4. Разни. 

 

 

 

 

 

Прието с eдинодушие: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

 

Прието с eдинодушие: 

„Да“ – 4 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: 

1. Постъпили коментари в подкрепа на предложените промени от управителя на Фаст 

Акаунтинг ЕООД гр. Исперих /с Вх. №   32/ 27.04.2021 г./, кмета на община Исперих /с Вх. №   

33/ 28.04.2021 г./, председателя на клуб „Надежда“ гр. Исперих /с Вх. №   38/ 29.04.2021 г./, г-

жа Димитрина Григорова Димитрова /с Вх. №   39/ 29.04.2021 г./, управителя на „Ани 

Микроблейдинг“ ЕООД /с Вх. №   40/ 29.04.2021 г./ и директора на ПГСС „Хан Аспарух“ гр. 

Исперих /с Вх. №   41/ 29.04.2021 г./. 

2. Заявление от НЧ „Рома – Вазово 2007“ с. Вазово - член на Общото събрание на СНЦ „МИГ - 

Исперих“. 
 

 

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

       Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС:      Джанан Родоплу 

 

 

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

 

Тихомир Атанасов 

 

 

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

  

 

Деница Богомилова 

 

 

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

 


