
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“, 

проведено на 22.04.2021 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

22.04.2021г./ 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. Катя Йорданова – 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 

няма 

 

 

  

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

                                                                 

1. Вземане на решение за промяна на Стратегията на МИГ 

Исперих на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 

14.12.2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Споразумение за 

изпълнение на СВОМР № РД 50-186/ 29.11.2016 г. 

Докладва: адв. 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 от присъстващите 5 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: 4 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 с единадесетото изменение на 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., одобрено от Правителството на 

Република България, се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за 

увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  и 

с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“. 

Председателят на УС съобщи, че с Писмо с Вх. № 24/ 12.04.2021 г. от Министерство на 

земеделието, храните и горите, СНЦ „МИГ - Исперих“ е информирано за действията, които 

следва да предприеме, в случай на желание да получи горецитираното увеличение на бюджета 



 
 

на СВОМР. Адв. Димитров поясни, че съгласно указанията е необходимо до 01.06.2021 г. 

Сдружението да депозира в Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. писмено заявление, по 

реда на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. Към заявлението трябва да се приложи 

решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената СВОМР; обосновка 

на исканата промяна; доказателства за проведено обществено обсъждане; справка за 

подадените, одобрените и платените проекти; справка за договорения и наличния бюджет и 

план за договарянето му. Председателят представи проекта за изменение на стратегията 

/Приложение 1/, според който се планира 799 000 лв. по подмярка 19.2 да бъдат разпределени 

както следва: 149 000 лв. по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и 

650 000 лв. по мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната 

с тях инфраструктура“. Той обясни, че по мярка 6.4 има заявен интерес за инвестиции в 

неземеделски дейности от представители на бизнеса на територията на МИГ - Исперих, за 

които не достига финансов ресурс по одобрената СВОМР. Адв. Димитров изказа мнение, че 

проектите по мярка 7.4 са от голяма обществена значимост и от допълнително насочените 

средства ще се възползват значителен брой потребители. Председателят допълни, че следва да 

бъдат заявени и средства по подмярка 19.4 в размер на 114 000 лв., които ще са необходими за 

текущи разходи и разходи за популяризиране на СВОМР. В тази връзка той предложи да бъде 

взето решение, с което на екипа на МИГ - Исперих да бъде възложена подготовката на 

заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията по реда на чл. 40, ал. 1 

от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. като бъде спазена цялата процедура, включително 

провеждане на обществено обсъждане за одобрение на исканото изменение от местната 

общност и заседание на Общото събрание на сдружението за приемане на решение за промяна 

в одобрената СВОМР. 

По темата се проведоха следните разисквания: 

Г-жа Джанан Родоплу изрази съгласие с представеното предложение за изменение на СВОМР 

като сподели, че основните услуги за населението и свързаната с тях инфраструктура са 

приоритетни. 

Г-жа Катя Йорданова също подкрепи промените, в които е заложена и възможност за 

допълнително финансиране по мярка 6.4 за неземеделски дейности, която е в подкрепа на 

бизнеса. 

Г-н Тихомир Атанасов сподели мнение, че с искането за допълнително финансиране няма да 

се нарушат целите и приоритетите на одобрената стратегия. 

Нямаше други разисквания и направеното предложение бе гласувано. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ  

По първа точка от дневния ред: 

 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема да бъде извършена промяна 

на Стратегия за ВОМР на МИГ – Исперих, на основание чл. 39, т. 1 

от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Споразумение 

за изпълнение на СВОМР № РД 50-186/ 29.11.2016 г.  

 

Решение 2. Възлага на изпълнителния директор да предприеме 

всички действия, необходими за извършване на изменението на 

СВОМР и да организира обществено обсъждане в рамките на 7 дни, 

чрез публикация на сайта на МИГ с краен срок до 03.05.2021 г. 

Гласуване на 

решението: 

 

Прието с eдинодушие: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

Прието с eдинодушие: 

„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 18:00 часа. 

 



 
 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на предложение за промяна на СВОМР на МИГ – Исперих /Приложение 1/. 

 

 

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

       Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС :      Катя Йорданова .................................. 

 

 

Джанан Родоплу 

 

 

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

 

 

Тихомир Атанасов 

 

 

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

 

 

Деница Богомилова 

 

 

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

     

 

 

 

 


