
 
 

 

 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

25.06.2022г. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

СНЦ “МИГ – Исперих”;      25.06.2022г./ 14.30 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

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. 

 

Присъствали лица, не 

членове на УС 

 

Тихомир Атанасов – член на УС 

 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

1. Вземане на решение за удължаване срока за  прием на проекти по 

процедура BG06RDNP001-19.628 МИГ Исперих – Мярка 1.3 

„Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства“. 

                                                             Докладва: адв. Даниел Димитров 

2. Вземане на решение за удължаване втори срок за  прием на 

проекти по процедура № BG06RDNP001-19.578 Мярка 21 

"Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа". 

                                                             Докладва: адв. Даниел Димитров 

3.  Актуализация на индикативен график за прием на проекти за 

2022г. 

                                                             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 присъстващи 4 лица. 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на 

заседанието на Управителния съвет. 

                Няма 

 

За председателстващ заседанието бе избрана адв. Даниел Димитров. Гласуване: 4 гласа – “за” без 

гласа на адв. Даниел Димитров; ”против” – 0;  ”въздържал се” -  0.   

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  срока за 

кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.628 МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен 

обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“, изтича  на 27.06.2022г. До 25.06.2022г. 

няма постъпили проектни предложения. Предлага срока за кандидатстване да се удължи  до 

16.30ч. на  30.08.2022г.  

Основание за удължаване на прием е по  чл.11, ал.5, т.2 от ПМС 162 от 5 юли 2016г. за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

2014-2020г., а той гласи: 



 
 

(5) Срокът за подаване на проектни предложения може да се удължава: 

1. при изменение на документите по чл.5, ал.1, т.1 на основанията посочени в чл.26, ал.7, т.1 и т. 2 

ЗУСЕСИФ; 

2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал.1 няма постъпили проектни 

предложения или всички проектни предложения са оттеглени; 

3. когато общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в рамките на 

срока по ал.1 проектни предложения е по-малък от бюджета на процедурата. 

4. когато с изменение на индикативната годишна работна програма се отменя обявяването на 

друга процедура за финансиране на същата дейност. 

 

Предложението бе гласувано. 

 

По втора точка от дневния ред адв. Даниел Димитров, информира членовете на УС, че  втория 

срок за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-19.578 Мярка 21 "Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа", след 

удължаване изтича  на 27.06.2022г. До 25.06.2022г. няма постъпили проектни предложения. 

Предлага втория срок за кандидатстване да се удължи за втори път  до 16.30ч. на  11.07.2022г.  

Основание за удължаване на прием е по  чл.11, ал.5, т.2 от ПМС 162 от 5 юли 2016г. за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

2014-2020г., а той гласи: 

(5) Срокът за подаване на проектни предложения може да се удължава: 

1. при изменение на документите по чл.5, ал.1, т.1 на основанията посочени в чл.26, ал.7, т.1 и т. 2 

ЗУСЕСИФ; 

2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал.1 няма постъпили проектни 

предложения или всички проектни предложения са оттеглени; 

3. когато общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в рамките на 

срока по ал.1 проектни предложения е по-малък от бюджета на процедурата. 

4. когато с изменение на индикативната годишна работна програма се отменя обявяването на 

друга процедура за финансиране на същата дейност. 

 

Предложението бе гласувано. 

 

По трета точка от дневния ред адв. Даниел Димитров информира членовете на УС, че във връзка 

с удължаване на срока за канидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.628 МИГ Исперих – 

Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“ и Процедура № 

BG06RDNP001-19.578 Мярка 21 "Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена 

среда, съхранено наследство, култура, природа"  – втори краен срок, се налага  актуализация в 

индикативния график за 2022г. Необходимо е да се актуализира и третия срок за кандидатстване 

за прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.578 в индикативния график за 2022г., тъй 

като времето между двата срока не е достатъчно да се извърши оценка на приетите проекти през 

втория срок и няма да има информация за разполагаемия бюджет за третия срок за 

кандидатстване.  Предлага третия срок да бъде от 29.08.2022г. до 16.30 часа на 29.09.2022г. 

 

Предложението за актуализиране на  индикативен график за 2022г. бе гласувано. 

 

III. РЕШЕНИЯ Гласуване на 

решенията: 

По първа точка от дневния ред 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих удължава краен срока за прием на 

проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.628 МИГ 

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

земеделски стопанства“  до 16.30ч. на 30.08.2022г. 

 

 

 

 

Прието: „Да“ – 4 гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 0 

 

 

 



 
 

По точка втора от дневния ред 

 

Решение 2. УС на МИГ Исперих удължава втори срок за прием на 

проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.578 Мярка 

21 "Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа" до 16.30ч. на 11.07.2022г. 

 

По точка трета от дневния ред 

 

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема Актуализиран индикативен  

график (ИГ 2022г.) за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР, 

актуализация от 25.06.2022г.  

 

 

 

Прието: „Да“ – 4 гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 0 

 

 

 

 

Прието: „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 15.35 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Актуализиран индикативен  график за 2022г. 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

   

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС :      

 

 

Катя Йорданова 

 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

 

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

   

   

   

    


