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 П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

20.01.2021г./ 12.00 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 
 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

20.01.2021г. от 12.00 часа 
Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или представени 

членове: 
 

 

 
Отсъстващи членове: 

1.  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 № 
BG06RDNP001-19.415 Мярка 21: “Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа” от СВОМР на МИГ Исперих, 
финансирана от ПРСР 2014-2020. 

                                                          Докладва: Даниел Димитров  
2. Актуализация на индикативния график за прием на проекти за 

2021г.  

                                                          Докладва: 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 г-н Даниел Димитров – председател на УС информира присъстващите, 

че се налага да се променят втори и трети  срок за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.415 

МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“. Причина за промяната, 
е че до 12.02.2021г. се извършва проверка на проектно предложение входирано през първия краен срок. 

Обявеният втори срок с начална дата 01.02.2021г. не е възмождо да бъде спазен, тъй като към посочената 

дата няма да е известен разполагаемия бюджет по процедурата, защото няма да е приключила оценката 
от първия краен срок. Предлага сроковете да са както следва: 

 Втори краен срок за кандидатстване – начална дата: 15.02.2021г. и крайна дата: 16.03.2021г. 

 Трети краен срок за кандидатстване – начална дата: 29.04.2021г. и крайна дата: 31.05.2021г. 

С предложената промяна няма да се удължи първоначалния обявен срок по трети краен срок и ще има 

възможност приетите проекти по втори срок да бъдат оценени да началото на третия срок.    

Промяната на сроковете трябва да се отрази в Условията за кандидатстване и обявата за прием на 
проектни предложения. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Даниел Димитров – председател на УС информира присъстващите, 
че се налага актуализация в сроковете за обявяване на процедури за прием на проекти, заложени в 
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Индикативния график за прием на проекти за 2021г. Промяната, която се предлага е смяна на срока по 
втори и трети прием по процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за 

ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“, като съответно втори срок за кандидатстване е от 15.02.2021г. до 

16.03.2021г., а трети срок от 29.04.2021г. до 31.05.2021г.  при спазено изискване, този срок да бъде не по 
- малко от 30 дена, за мерките към СВОМР на МИГ Исперих.  

В индикативния график е необходимо да се промени и бюджета по мерките от ОПРЧР - ОПРЧР1 

„Развитие на предприемачеството“ и ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности“. Промяната е необходима във връзка с подписване на допълнително 

споразумение, с което УО на ОПРЧР прехвърля неусвоения бюджет по мерките към други мерки от 

ОПРЧР.    
Предложеният актуализиран индикативния график за 2021г. бе гласуван и приет.  

 

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  
BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, 

природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ 

 

Решение 2. На основание чл. 6, т. 5 от Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД-50-186/29.11.2016г.,  УС на МИГ Исперих възлага на 

Даниел Димитров – председател на УС да  организира публикуване на 
документацията по т. 1 от дневния ред на Интернет страницата на МИГ 

Исперих и ИСУН 2020. 

 

По точка втора от дневния ред 

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема Актуализиран индикативен  

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

актуализация от 20.01.2021г.  
 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 4 гласа; 
„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

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 приеми по мерките от Стратегия за ВОМР за 2021г.  

 

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

  Деница Богомилова 

 
Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

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

 

Членове на УС :    
Катя Йорданова 

 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

 

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

  

Деница Богомилова 

 
 

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

       

 


