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П Р О Т О К О Л  

от заседание на Управителния съвет на 

СНЦ „М И Г - ИСПЕРИХ“, проведено на 

31.08.2021г./ 17:30 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 
 

Място, дата и час на провеждане: 
 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

31.08.2021г./ 17:30 часа 
 

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

Присъстващи или представени 

членове: 

 

 

 
 

1. адв. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Джанан Родоплу – член на УС 

3. Деница Богомилова – член на УС 

4. Катя Йорданова – член на УС 
 

Отсъствали членове на УС Тихомир Атанасов – член на УС 

Присъствали лица, нечленове на 

Управителния съвет 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

1. Информиране относно Заповед № РД09-877/ 

18.08.2021г. на Министерство на земеделието, храните 

и горите за утвърждаване на нов финансов план на 

СВОМР в отговор на искане за допълнително 

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. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 
 

2. Информация за приключена сесия по прием на проекти 

по процедура BG06RDNP001-19.416 МИГ Исперих – 

Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в 

земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ 

„МИГ - Исперих“. 

                                             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 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: 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 деловодната система на СНЦ 
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„МИГ - Исперих“ е входирана Заповед № РД09-877/ 18.08.2021г. на Министерство на 

земеделието, храните и горите за утвърждаване на нов финансов план на СВОМР в отговор 

на искане за допълнително финансиране със 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и със 114 000 

лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ от ПРСР. 

Председателят припомни, че средствата по подмярка 19.2 ще бъдат разпределени по мярка 

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (149 000 лв.) и 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“ 

(650 000 лв.) от Стратегията. Той допълни, че ресурсът в размер на 114 000 лв. по подмярка 

19.4 е необходим за дейности по администриране и публичност на СВОМР, тъй като 

изпълнението на проектите по подмярка 19.2 се удължава до 2025 година. В тази връзка адв. 

Димитров уточни, че предстои сключване на допълнително споразумение към 

споразумението за изпълнение на СВОМР. 

Няма взети решения. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Председателят на УС съобщи на членовете на УС, че по процедура BG06RDNP001-19.416 

МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства“ от Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ - Исперих“, открита за кандидатстване от 

05.04.2021г. до 16:30ч. на 30.08.2021г., няма подадени проектни предложения. Той допълни, 

че в индикативния график за прием на проекти за 2022г. е планиран нов прием по мярката, в 

периода 23.05.2022г. – 27.06.2022г. 

Няма взети решения. 

 

НЯМА ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ   

 

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 

Няма 

 

 

 

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

       Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

Членове на УС:      

 

 

Джанан Родоплу 

 

 

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

  

 

Деница Богомилова 

 

 

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

  

 

Катя Йорданова 

 

 

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

 


