
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

14.11.2022год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

14.11.2022г./ 17:30 часа 

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

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

Отсъстващи членове:  

1. адв. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Деница Богомилова – член на УС 

3. Тихомир Атанасов – член на УС 

4. Джанан Родоплу – член на УС 

 

Катя Йорданова – член на УС 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

 

Служители на МИГ - Исперих 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Приемане на решение за промяна на Стратегия за ВОМР 

на МИГ - Исперих, на основание чл. 39, т. 3 и т. 4 от 

Наредба № 22/ 14.12.2015г.  и чл. 18, ал. 1, т. 3, буква а) и 

б) и т. 4 от Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г. 

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 беше 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. Димитров запозна подробно членовете на Управителния 

съвет с Проект на промени в Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих относно прехвърляне на 

ресурс, в размер до 10% от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, между мерките 

финансирани от ЕЗФРСР  и понижаване на мониторинговите индикатори за резултат след 

намаляване на финансирането от ОПРЧР по мерките от Стратегията. 

Той уточни, че се предлага към мярка 6.4. да се прехвърлят неусвоените средства по мярка 1.3. 

и част от остатъчния ресурс по мярка 4.2., а към мярка 7.4. - част от неусвоените средства по 

мярка 4.2. и остатъчния ресурс по мярка 21.  Г-н Димитров аргументира предложението си с 

липсата на интерес към мярка 1.3. и малкия брой проектни предложения, които са подадени по 

мярка 21. Той съобщи, че в същото време към безвъзмездно финансиране от Стратегията 

интерес проявяват от Община Исперих и представители на местния бизнес. 

Председателят представи и основанията за необходимостта от понижаване на 

мониторинговите индикатори за резултат, а именно намаляване на финансирането от ОПРЧР 

по мерките от Стратегията, след приключване на изпълнението на сключените договори. 

След като предложението за промяна на СВОМР беше обстойно разгледано от членовете на 

Управителния съвет то беше подкрепено единодушно. 



 
 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема да бъде 

извършена промяна на Стратегия за ВОМР, на основание чл. 39, т. 3 

и т. 4 от Наредба № 22/ 14.12.2015г.  и чл. 18, ал. 1, т. 3, буква а) и б) 

и т. 4 от Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г. 

 

Решение 1.2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на 

изпълнителния директор да предприеме всички действия, 

необходими за извършване на изменението и да организира 

обществено обсъждане на предлаганите промени, в рамките на 7 дни 

от публикуване на обявата на 16.11.2022г. 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Годишен доклад 

за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 „Прилагане на операции 

в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

на МИГ - Исперих за 2021г. 

 

По втора точка от дневния ред 

Решение 2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Доклад за 

отчитане на изпълнените дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ - 

Исперих за 2021г. 

 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

 

Прието: 

„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 беше закрито в 19:00 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Проект на промени в Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих 
 

 

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

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС: 

адв. Даниел Димитров 

 

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

 

 

Членове на УС: 

 

Деница Богомилова 

 

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

  

Тихомир Атанасов 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

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

   
 

 


