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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ “Местна инициативна група – Исперих” 

 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Днес, 04.02.2021 год, от 17.30 часа, в гр. Исперих, в офиса на СНЦ “МИГ – Исперих”, ул. 

“Васил Левски” 99 се проведе Общо събрание на членовете на СНЦ “Местна инициативна 

група – Исперих”, на което присъстваха членове на сдружението, съгласно приложен към 

протокола списък. На събранието присъстваха и служители от екипа на МИГ Исперих. 

 

Обявен дневен ред на събранието: 

  

1. Приемане Годишен доклад за дейността  на сдружението за 2020г. 

      Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС 

 

2. Приемане Годишен финансов отчет за 2020г. 

      Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС 

 

3. Приемане на план за информационната дейност и годишен бюджет за 2021г. 

            Докладва: Емилия Германова – Изпълнителен директор 

 

4. Приемане на решение за определяне на членския внос за 2021г., съгласно чл. 13, ал. 

2, т. 1 от Устава на СНЦ „МИГ Исперих“. 

Докладва: Емилия Германова – Изпълнителен директор  

 

5. Приемане на решение за промяна на СВОМР за коригиране на очевидна грешка в м. 

6.4 от ПРСР.     

Докладва: Емилия Германова – Изпълнителен директор  

 

6. Организационни въпроси. 

7. Разни 

 

Към момента на откриване на Общото събрание членовете на сдружението са 31. При 

откриване на Общото събрание присъстват представители на 24 юридически лица и 3 

физически лица, представляващи 87.1 % от всички членове на сдружението. 

Беше направено предложение Общото събрание да избере от състава си председател на 

събранието и секретар. Председателят да направи констатация за легитимността на 

Общото събрание и да ръководи неговата дейност. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

За Председател на събранието беше предложена Джанан Родоплу. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26  члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 
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събранието членове на сдружението без гласа на Джанан Родоплу, съгласно чл.28, ал.2, 

т.1 ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

ИЗБИРА  Джанан Родоплу за председател на събранието. 
 

За секретар на събранието беше предложена Деница Богомилова. 

 ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението без гласа на Деница Богомилова, съгласно чл.28, ал.2, 

т.1 ЗЮЛНЦ; 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

ИЗБИРА Деница Богомилова за секретар. 

 

След направена надлежна проверка, Председателя на ОС  установи: 

Всички членове на сдружението са редовно уведомени за Общото събрание по реда на чл. 

26, ал.3 от ЗЮЛНЦ. Към момента на откриване Общото събрание е от 31 члена – 

юридически и физически лица. Лично присъстват 27 члена, представляващи 87,1 % от 

всички членове на сдружението от тях:  

 24 юридически лица – 1 член, представител на публичния сектор - Община 

Исперих; 10 члена, представители на стопанския сектор; 13 члена, представители 

на нестопанския сектор.  

 3 физически лица - 3 члена, представители на стопанския сектор.  

Община Исперих, като член на сдружението има трима представители в сдружението. 

Съгласно ЗЮЛНСЦ и чл. 29, ал. 2 от Устава на организацията представителите на едно и 

също юридическо лице имат право на 1 глас в Общото събрание. Необходимият за взимане 

на решения кворум е налице и Общото събрание може да взима решения валидно. 

По точка първа от дневния ред: 

Председателят на УС Даниел Димитров запозна членовете на организацията с доклада за 

дейността на МИГ Исперих през 2020г.  

Разисквания:  

Даниел Димитров: Има голямо забавяне от страна на ДФ «Земеделие» при одобрение на 

процедурите и проектите, подадени по ПРСР. До момента има само един сключен договор 

по мерки от ПРСР.  Това са обстоятелства, които не зависят от МИГ, но са проблем за 

организацията, тъй като не се вижда реалния резултат  от извършената работа. По мерките 

включени в стратегията от ОПИК и ОПРЧР има сключени договори за всички одобрени 

проекти и голяма част от тях вече са изпълнени и изплатени.  

 

Беше направено предложение Общото събрание да приеме годишния отчет на 

организацията за 2020г. за дейността на СНЦ “МИГ Исперих”.  

 

По точка първа от дневния ред Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

Решение 1. Общото събрание на сдружение МИГ Исперих приема годишния отчет за 

дейността на СНЦ „МИГ Исперих“ за 2020г.  

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма 
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По точка втора от дневния ред: 

Председателят на УС Даниел Димитров представи годишния финансов отчет за 2020г. 

Допълни, че организацията имаше проблеми с финансирането на дейностите, тъй като 

плащания по заявки за плащания от ДФЗ – РА София бяха получени едва в края на август 

месец. 
Джанан Родоплу  –  В резултат на забавяне на плащанията по заявки за плащания и 

обявената епидемологична обстановка част от дейностите по полуляризиране и 

информиране не са изпълнени и с това се нарушава процентното съотношение в бюджета. 

През тази година това съотношение трябва да се регулира, за което е необходимо да има 

финансов ресурс. Също така трябва да се съобразяваме с обявената пандемията от Ковид -

19  да се използват месеците, в които могат да се провеждат събития на открито без да се 

застрашава здравето на участниците.   

Беше направено предложение Общото събрание да приеме годишния финансов отчет на 

МИГ Исперих за 2019г.  

 

По точка втора от дневния ред Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

Решение 2. Общото събрание на сдружение МИГ Исперих приема годишния финансов 

отчет на СНЦ „МИГ Исперих“ за 2020г. 

 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

По точка трета от дневния ред: 

 

Емилия Германова запозна участниците в събранието с плана за информационната дейност 

за 2021г. и с одобрения от УО на ПРСР годишен бюджет за 2021г. 

Нямаше разисквания. 

Направено бе предложение Общото събрание да приеме плана за информационната 

дейност за 2021г. и с годишния бюджет за 2021г. 

 

По точка трета от дневния ред Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

Решение 3.1. Общото събрание на сдружение МИГ Исперих приема плана за 

информационната дейност за 2021г. на СНЦ „МИГ Исперих“. 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.  

 

Решение 3.2. Общото събрание на сдружение МИГ Исперих приема бюджета за 2021г. на 

СНЦ „МИГ Исперих“. 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.  
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По точка четвърта от дневния ред: 

 

Емилия Германова запозна присъстващите, че съгласно  взето решение на заседание на 

Общотото събрание, проведено на  30.10.2020г. е необходимо да се определи размера на 

членския внос за 2021г. Предлага членския внос да бъде както следва:   

 Община Исперих – 6000,00 лева  

 Юридически лица, представители на стопанския сектор -  60,00 лв. 

 Юридически лица, представители на нестопанския сектор – 30,00 лв. 

 Физически лица –15,00 лв.   

Други предложения не бяха направени.  Беше направено предложение Общото събрание да 

гласува направената предложение. 

 

По точка четвърта от дневния ред, Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
Решение 4. На основание чл. 13, ал. 2 т. 1 и чл.28, т.9 от Устава на сдружението Общото 

събрание на СНЦ „МИГ-Исперих“ одобрява членски внос за 2021г. както следва: 

 Община Исперих – 6000,00 лева  

 Юридически лица, представители на стопанския сектор -  60,00 лв. 

 Юридически лица, представители на нестопанския сектор – 30,00 лв. 

 Физически лица –15,00 лв.   

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.  

По точка пета от дневния ред: 

 

Г-жа Емилия Германова информира членовете на УС, че е констатирана техническа 

грешка в Таблица „Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест“ на мярка 

6.4 от Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих. В общият сбор на точките за оценка на един 

проект вместо 95 точки са дадени 100 точки. Има разлика от 5 точки и за това трябва да се 

предприеме  промяна на Стратгеията на МИГ Исперих.  

Сборната грешка е допусната при подготовката на първия анекс към стратегията на МИГ 

Исперих и е видна от подадените документи с Изх. № 36/15.06.2018г. и допълнително 

представените документи с Изх. № 42 / 13.07.2018г. за промяна на Стратегията. В тези 

документи, при описание на исканата промяна на мярка 6.4. Таблица „Критерии за оценка 

на проектите и относителната им тежест“ има сборна грешка в общият брой точки от 

всички критерии/ подкритерии за оценка, като се посочени 100 точки, вместо 95. Тази 

грешка е останала и в подписаният на  22.11.2018г.  първи Анекс към Стратегията на МИГ 

Исперих. Предложената промяна е допустима на основание чл. 39, т. 2 от Наредба 22/ 

14.12.2015г. и чл. 18 ал. 1,  т. 23 от Споразумение № РД50-186/29.11.2016г. 

Г-жа Германова информира, че други промени в мярка 6.4  няма да се правят, но е 

необходимо да се предприемат действия за  сключване на допълнително споразумение за 

промяна на СВОМР, с което да се коригира посочената  техническата грешка. 

Управителният съвет на МИГ Исперих е взел решение за провеждане на обществено 

обсъждане в периода от 22.01.2021г. до 29.01. 2021г. за промяна на Стратегията със 

заинтересованите страни. При проведеното обществено обсъждане няма направени 

предложения. Необходимо е членовете на общотото събрание да вземе решение за промяна 

на СВОМР. 

Нямаше разисквания или други предложения и се пристъпи към гласуване на 

предложението. 
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По точка пета от дневния ред, Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

Решение 5. На основание и във връзка с чл. 39, т. 2 от Наредба 22/ 14.12.2015г. и чл. 18 ал. 

1,  т. 2 от Споразумение № РД50-186/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР, 

Общото събрание на МИГ-Исперих одобрява предложението за промени в Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих 2014-2020г., след  обществено 

обсъждане в периода 22.01.2021г. - 19.01.2021 г.  

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.  

По точка шеста от дневния ред: 

 

Г-н Даниел Димитров – председател на УС на МИГ Исперих информира членовете на 

УС, че е постъпила молба с вх. № 05/28.01.2021г. от г-жа Емилия Германова – 

изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Исперих“ за прекратяване на трудовите 

правоотношения, считано от 04.02.2021г. поради пенсиониране. Заявлението на г-жа 

Германова е уважено и трудовите правоотношения са прекратени от 04.02.2021г. В тази 

връзка е необходимо ОС на МИГ Исперих да вземе решение, че до назначаване на нов 

изпълнителен директор, организацията ще се представлява от Председателя на УС.   

 

По точка шеста от дневния ред, Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

Решение 6.  Общото събрание на сдружение СНЦ МИГ Исперих, реши: на основание чл. 

35, т. 3 от Устава и до назначаване на нов изпълнителен директор на СНЦ МИГ Исперих, 

сдружението да се представлява само от Председателя на УС: Даниел Димитров Йорданов.  

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението. 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.  

 

По точка седма от дневния ред няма взети решения. 

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 19.45 часа. 

 

 

Председател на Общото събрание:  ……………………   

                /Джанан Родоплу/ 

 

Секретар:      …………………. 

 /Деница Богомилова/ 


