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 П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

11.08.2021г./ 12.00 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

11.08.2021г. от 12.00 часа 

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

 

Присъстващи или представени 

членове: 

 

 

 

Отсъстващи членове: 

1.  адв. Даниел Димитров – председател на УС  

2.  Катя Йорданова – член на УС  

3.  Джанан Родоплу – член на УС  

4.  Деница Богомилова  - член на УС  

 

    Тихомир Атанасов – член на УС 

Присъствали лица, не членове на 

Управителния съвет 

 Няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Приемане на актуализирани условия за кандидатстване на 

процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № 

BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ 

Исперих, финансирана от ПРСР 2014-2020. 

                                                          Докладва: адв. Даниел Димитров  

2. Актуализация на индикативен график за прием на проекти 

за 2021г. 
                                                    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 – председател на УС информира 

присъстващите, че се налага променя в сумата на бюджета по процедура BG06RDNP001-19.540-МИГ 

ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от 145 025,21лв. на  148 668,41 лв. Промяната 

се налага във връзка с получено писмо с изх. № 01-6500/3454 от 05.08.2021г. на ДФЗ-РА София,  което 

съдържа информация, за размера на БФП по проект подаден от ЕТ „Едхем Хюсеин“. БФП се намалява от 

50000,00лв. на 46356,80лв., с което се освобождава финансов ресурс от бюджета по мярка 4.1 в размер 

3 643,20лв. Председателя на УС предложи финансовия ресурс в размер 3 643,20лв. да бъде добавен към 

бюджета по процедура BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства. Поради тази причина се налага  актуализиране на условия за кандидатстване  и обявата за 

кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG06RDNP001-19.540-МИГ 

ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства. 

Предложението беше гласувано. 

 

По втора точка от дневния ред адв. Даниел Димитров информира членовете на УС, че на 

10.08.2021г. е подписано допълнително споразумение за промяна на СВОМР, с което се 

отстранява констатирана техническа (сборна) грешка в таблица „Критерии за оценка на 

проектите и относителната им тежест“ от описанието на мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 
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неземеделски дейности“. В тази връзка с налага промяна в срока за кандидатстване по мярка 

6.4, който е заложен в индикативния график за 2021г., тъй като няма техническо време за 

провеждане на обществено обсъждане и съгласуване на процедурата с УО на ПРСР. Предлага 

срока за кандидатстване да е от 27.09.2021г. до27.10.2021г.    

Предложения актуализиран индикативен график за 2021г. бе гласуван. 
 

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема актуализирани Условия за 

кандидатсдтване и обява за прием на проектни предложения по процедура  

BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“.  

 

По точка втора от дневния ред 

 

Решение 2. УС на МИГ - Исперих приема Актуализиран индикативен   

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

актуализация от 11.08.2021г. 
 

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

 

Прието с единодушие: 

„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 13.00 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ  

1.  Актуализиран индикативен   график за 2021г.  

 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС :    
Катя Йорданова 

 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

 

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

       

 


