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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ „Местна инициативна група - Исперих” 

 

 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 

Днес, 30.05.2022г., от 17:30 часа, в гр. Исперих, в офиса на СНЦ „МИГ - Исперих”, ул. 

„Васил Левски” № 99 се проведе Общо събрание на МИГ - Исперих, на което присъстваха 

членове на Сдружението, съгласно приложен към протокола списък. В събранието взеха участие 

и служители от екипа на МИГ - Исперих. 

 

Обявен дневен ред на събранието: 

1. Освобождаване и приемане на членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ - 

Исперих“. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

2. Освобождаване на член от Управителния съвет и приемане на решение за 

освобождаването му от отговорност. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

3. Избор на нов член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

4. Приемане на Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2021г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

5. Приемане на Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2021г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

6. Приемане на План за информационни дейности на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2022г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

7. Приемане на Годишен бюджет на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2022г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

8. Приемане на решение за определяне на Годишен членски внос за 2022г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

9. Обсъждане кандидатстването с „пакетен проект“ на СНЦ „МИГ - Исперих” по 

Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.578 МИГ 

Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

10. Обсъждане кандидатстването на СНЦ „МИГ - Исперих” по подмярка 19.3. 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

11. Обсъждане кандидатстването на СНЦ „МИГ - Исперих” по подмярка 19.1. „Помощ 

за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

12. Разни. 
 

Членовете на СНЦ „МИГ - Исперих” са 31. При откриване на Общото събрание 

присъстваха представители на 19 юридически лица и 7 физически лица, представляващи 83,87% 

от всички членове на Сдружението. 
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Беше направено предложение Общото събрание да избере от състава си председател и 

секретар на събранието. Председателят следва да направи констатация за легитимността на 

Общото събрание и да ръководи неговата дейност. 

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

събранието членове на Сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

Общото събрание прие така направеното предложение. 
 

За Председател на събранието беше предложена Емилия Германова. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на Сдружението, без гласа на Емилия Германова, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 

от ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

Избра Емилия Германова за председател на събранието. 
 

За Секретар на събранието беше предложена Деница Богомилова. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на Сдружението, без гласа на Деница Богомилова, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 

от ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

Избра Деница Богомилова за секретар на събранието. 
 

След направена проверка, Председателят на Общото събрание установи: 

Всички членове на Сдружението са редовно уведомени за Общото събрание. Общото 

събрание е съставено от 31 члена – юридически и физически лица. 

Лично присъстват 26 члена, представляващи 83,87% от всички членове на Сдружението, 

като от тях:  

 19 юридически лица – 1 член, представител на публичния сектор - Община Исперих; 8 

члена, представители на стопанския сектор; 10 члена, представители на нестопанския сектор. 

 7 физически лица – 5 члена, представители на стопанския сектор; 2 члена, 

представители на нестопанския сектор. 
 

Община Исперих, като член на Сдружението има трима свои представители. Съгласно 

ЗЮЛНЦ и 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. 
 

Г-жа Емилия Германова, Председател на Общото събрание, представи проект на дневен 

ред на събранието. 

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

събранието членове на Сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

Прие предложения проект на дневен ред на Общото събрание. 

 

По точка първа от дневния ред: 
 

Адв. Даниел Димитров информира членовете на Управителния съвет, че на 12.04.2022г. в 

деловодната система на Сдружението е постъпило заявление от земеделския производител 

Илмаз Хайри Хюсмен от с. Вазово за прекратяване на членството му в Общото събрание на СНЦ 

„МИГ - Исперих“. В своето заявление г-н Хюсмен уведомява членовете на Сдружението, че на 

11.04.2022г. е положил клетва като общински съветник в Общински съвет - Исперих. 

Председателят на УС съобщи, че г-н Мирослав Паскалев – Председател на читалищното 

настоятелство на Народно читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих също е заявил прекратяване 

на членство в Общото събрание на Сдружението. В своето заявление г-н Паскалев е декларирал, 

че Читалището ще продължава активно да подкрепя и подпомага дейността на МИГ - Исперих. 
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В тази връзка г-н Димитров напомни, че съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Устава на СНЦ, 

членството се прекратява по собствено желание, с едностранно писмено волеизявление, 

отправено до Управителния съвет, считано от датата на получаването му. Членовете на Общото 

събрание следва да бъдат информирани относно промяната. 

Информацията беше приета за сведение. 
 

Председателят на УС съобщи, че са постъпили заявления за членство в Общото събрание 

на Сдружението от ЗП Катерина Красимирова Георгиева от с. Голям Поровец и от г-жа Джанан 

Мустафа Родоплу, в качеството й на физическо лице, самоопределящо се като представител на 

нестопанския сектор в община Исперих. Той уточни, че по двете заявления са приети решения от 

Управителния съвет и се представят за одобрение от Общото събрание, съгласно разпоредбите 

на чл. 9 от Устава на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

Адв. Димитров констатира, че с приемането на земеделския производител Катерина 

Красимирова Георгиева за член на Общото събрание няма да бъде нарушен Устава на 

Сдружението и ще бъдат спазени разпоредбите на Наредба № 22/ 14.12.2015г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г., като конкретизира, че: 

1. на мястото на един представител на стопанския сектор - физическо лице, което е 

прекратило членството си в Сдружението, се приема нов член също представител на стопанския 

сектор - физическо лице; 

2. делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния върховен орган на МИГ няма да превишава 49 процента от имащите право на глас, 

в изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ - Исперих“ и чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредба 

22/ 14.12.2015г., тъй като съотношението на представителите на различните сектори в Общото 

събрание на Сдружението ще се запази същото: от 31 члена (100%)  3,2% – публичен сектор (1 

член - Община Исперих); 48,4% – стопански сектор (15 члена) и 48,4% – нестопански сектор (15 

члена). 

Г-н Димитров коментира, че с приемането на г-жа Родоплу, която е ръководител на 

неформален клуб „Активни цял живот“ за член на Общото събрание също няма да бъде нарушен 

Устава на Сдружението и ще бъдат спазени разпоредбите на Наредба № 22/14.12.2015г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., като конкретизира, че: 

1. на мястото на един представител на нестопанския сектор - юридическо лице, което е 

прекратило членството си в Сдружението, се приема нов член също представител на 

нестопанския сектор - физическо лице, самоопределило се като представител на този сектор; 

2. делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния върховен орган на МИГ няма да превишава 49 процента от имащите право на глас, 

в изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ - Исперих“ и чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредба 

22/ 14.12.2015г., тъй като съотношението на представителите на различните сектори в Общото 

събрание на Сдружението ще се запази същото: от 31 члена (100%)  3,2% – публичен сектор (1 

член - Община Исперих); 48,4% – стопански сектор (15 члена) и 48,4% – нестопански сектор (15 

члена). 

След направените констатации членството на ЗП Катерина Красимирова Георгиева и на 

г-жа Джанан Мустафа Родоплу като физическо лице, самоопределящо се като представител на 

нестопанския сектор в община Исперих беше одобрено. 
 

По точка първа от дневния ред Общото събрание прие следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

Решение 1.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 9, ал. 2 от 

Устава, одобрява членството на ЗП Катерина Красимирова Георгиева с. Голям Поровец в 

Общото събрание на Сдружението. 
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Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на Сдружението, без гласа наг-жа Катерина Георгиева, съгласно чл. 28, ал. 2, 

т. 1 от ЗЮЛНЦ; 

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

 

Решение 1.2. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 9, ал. 2 от 

Устава, одобрява членството на г-жа Джанан Мустафа Родоплу /ръководител на неформален 

клуб „Активни цял живот“/, като физическо лице, самоопределящо се като представител на 

нестопанския сектор, в Общото събрание на Сдружението. 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на Сдружението, без гласа на г-жа Джанан Родоплу, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 

1 от ЗЮЛНЦ; 

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

 

По точка втора от дневния ред: 
 

Адв. Димитров напомни, че след прекратяване на членството на Народно читалище 

„Съзнание 1891“ гр. Исперих в СНЦ „МИГ - Исперих“ следва Общото събрание да се произнесе 

с решения по въпроса за освобождаване на г-жа Джанан Родоплу от състава на Управителния 

съвет, като представляваща Читалището. Той допълни, че в този случай ОС следва да избере нов 

член на УС, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението. 

Предложенията за решения бяха подложени на гласуване и приети. 
 

По точка втора от дневния ред Общото събрание прие следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

Решение 2.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 28, ал. 1, т. 3 

от Устава, освобождава от Управителния съвет на Сдружението г-жа Джанан Мустафа Родоплу, 

с ЕГН 5701015099, в качеството й на упълномощен представител на НЧ „Съзнание 1891“ гр. 

Исперих. 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на Сдружението; 

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

Решението е прието с мнозинство 2/3 от присъстващите на Общото събрание членове, 

съгласно чл. 28, ал. 2 от Устава на Сдружението. 
 

Решение 2.2. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 28, ал. 1, т. 3 

от Устава, освобождава от отговорност като член на Управителния съвет на Сдружението г-жа 

Джанан Мустафа Родоплу, с ЕГН 5701015099, в качеството й на упълномощен представител на 

НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих. 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на Сдружението; 

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

Решението е прието с мнозинство 2/3 от присъстващите на Общото събрание членове, 

съгласно чл. 28, ал. 2 от Устава на Сдружението. 

 

По точка трета от дневния ред: 
 

Председателят на УС уточни, че след освобождаването на г-жа Джанан Родоплу от 

Управителния съвет на Сдружението, Общото събрание следва да избере от състава си нов член. 

Той допълни, че е необходимо номинацията да бъде насочена към представител на нестопанския 

сектор, с цел да се запази съществуващото съотношение, като: 
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 на мястото на един представител на нестопанския сектор - юридическо лице, да се 

приеме нов член също представител на нестопанския сектор; 

 делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния управителен орган на МИГ да не превишава 49 процента от имащите право 

на глас, в изпълнение на чл. 29, ал. 3, т. 1 от Устава на СНЦ „МИГ - Исперих“ и чл. 12, ал. 

1, т. 5 от Наредба 22/ 14.12.2015г., така че съотношението на представителите на 

различните сектори в Управителния съвет на Сдружението да се запази същото: от 5 

члена (100%)  20% – публичен сектор (1 член - Община Исперих); 40% – стопански 

сектор (2 члена) и 40% – нестопански сектор (2 члена). 

 

Г-жа Емилия Германова – председател на събранието, предостави възможност на 

присъстващите да направят своите предложения за нов член на УС като напомни, че мандатът му 

ще съвпада с мандата на Управителния съвет, избран на последното Общо отчетно-изборно 

събрание на Сдружението. 

Г-н Мирослав Паскалев предложи г-жа Джанан Родоплу отново да бъде избрана за член 

на Управителния съвет, тъй като има дългогодишен опит на тази позиция и притежава 

необходимите управленски знания и качества. 

Други мнения не бяха изказани. 

Предложенията за решения бяха подложени на гласуване и приети. 
 

По точка трета от дневния ред Общото събрание прие следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

Решение 3.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 28, ал. 1, т. 3 

от Устава, избира г-жа Джанан Мустафа Родоплу, с ЕГН 5701015099 /член на ОС – представител 

на нестопанския сектор/ за член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Исперих“, с мандат до 

23.06.2025г. 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на Сдружението, без гласа на г-жа Джанан Родоплу, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 

1 от ЗЮЛНЦ; 

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

Решението е прието с мнозинство 2/3 от присъстващите на Общото събрание членове, 

съгласно чл. 28, ал. 2 от Устава на Сдружението. 
 

Решение 3.2. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на Председателя на УС 

– адв. Даниел Димитров, да впише промяната на обстоятелствата в Търговски регистър и 

регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на Сдружението, без гласа на г-жа Джанан Родоплу, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 

1 от ЗЮЛНЦ; 

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

Г-жа Емилия Германова – председател на събранието, представи на членовете на Общото 

събрание променения състав на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Исперих“: 
 

1. Даниел Димитров Йорданов 

2. Катя Георгиева Йорданова 

3. Тихомир Филипов Атанасов 

4. Деница Димитрова Богомилова 

 

5. Джанан Мустафа Родоплу 

- Публичен сектор – Община Исперих 

- Стопански сектор – „Ахинора“ АД гр. Исперих 

- Стопански сектор – Земеделски производител 

- Нестопански сектор – СНЦ „Училищно настоятелство 

на ЦДГ „Мечо Пух” гр. Исперих“ 

- Нестопански сектор – физическо лице, 

самоопределящо се като представител на 

нестопанския сектор в община Исперих 
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По точка четвърта от дневния ред: 
 

Адв. Даниел Димитров представи пред членовете на Общото събрание Годишен доклад за 

дейността на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2021г. 

Той акцентира на най-важното от отчетния период: 

- обявени 7 приема на проектни предложения по 5 мерки от СВОМР; 

- проведени 9 оценителни сесии, от които 3 по обявени през 2020г. процедури /две сесии 

по мярка 4.1; една сесия по мярка 4.2; една сесия по мярка 6.4; една сесия по мярка 7.4; 

три сесии по мярка 21; една сесия по мярка ОПИК 1; 

- оценени проекти – 19, от които 2 подадени през 2020г. и 17 депозирани през 2021г.; 

- одобрени от МИГ - Исперих проекти – 16, един оттеглен от кандидат-бенефициента, два 

проекта с отказано финансиране; 

- подписани 16 договора за безвъзмездна финансова помощ – седем договора по мярка 

4.1; един договор по мярка 4.2; четири договора по мярка 6.4; два договора по мярка 7.4; 

два договора по мярка 21; 

- 19 проекта в процес на изпълнение: един по мярка ОПРЧР 1; един по мярка ОПРЧР 2; 

седем по мярка 4.1; един по мярка 4.2; пет по мярка 6.4; два по мярка 7.4; два по мярка 

21; 

- обща стойност на субсидията по договорите, подписани през 2021г. – 1 070 409,33лв. 

/18,36% от бюджета по мерките на Стратегията, който възлиза на 5 830 247,52лв., 

съгласно Допълнително споразумение № РД 50-186/ 16.12.2021г./; 

- обща стойност на субсидията по договорите, от началото на прилагане на СВОМР – 

3 086 499,59лв. /52,94% от бюджета по мерките на Стратегията/; 

- обща стойност на субсидията на всички одобрени проекти по процедури към СВОМР, 

договорени и такива, по които все още няма подписани договори, от началото на 

прилагане на СВОМР – 5 023 283,84лв. /86,16% от бюджета по мерките на Стратегията/. 

Председателят на УС сподели, че планираните за годината приеми по подмярка 19.2 и 

дейностите по подмярка 19.4. са своевременно изпълнявани. Уточни, че не са осъществени само 

мероприятията, планирани за последното тримесечие на годината, когато бяха въведени строги 

ограничения със Заповед на Министъра на здравеопазването, във връзка с пандемията от Ковид 

19 – обучение в чужбина, годишна информационна конференция и две информационни срещи. 

След кратко разискване Докладът беше подложен на гласуване и приет. 
 

По точка четвърта от дневния ред Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

Решение 4. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Годишен доклад за 

дейността на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2021г., на основание чл. 28, ал. 1, т. 10 от Устава на 

Сдружението. 

Гласуване на предложението: 

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

събранието членове на Сдружението; 

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

 

По точка пета от дневния ред: 
 

Председателят на УС представи пред присъстващите Годишен финансов отчет на СНЦ 

„МИГ - Исперих“ за 2021г.  

Адв. Димитров обобщи, че извършените разходи, заявени за финансово подпомагане по 

заявка за плащане за 2021г., възлизат на 134 385,80лв., при одобрен бюджет в размер на 

191 153,66лв. Той коментира, че изплатеното авансово плащане е 95 576,83лв., към което са 

възстановени 38 808,96лв. по заявката за плащане за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

С удовлетворение Председателят на УС сподели, че въпреки възникналите 

организационни и финансови проблеми и продължилите противоепидемични ограничения, МИГ 

- Исперих отчита една успешна година, през която компенсира допуснатото през 2020 година 

нарушение на изискването за максимум 80% на разходите за управление и минимум 20% на 

текущите разходи за популяризиране на Стратегията, с което изпълнява разпоредбите на чл. 34, 
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ал. 2 от Наредба № 1/ 22.01.2016г. 

Годишният финансов отчет беше подложен на гласуване и приет. 

 

По точка пета от дневния ред Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

Решение 5. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Годишен финансов отчет 

на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2021г., на основание чл. 28, ал. 1, т. 10 от Устава на Сдружението. 

Гласуване на предложението: 

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

събранието членове на Сдружението; 

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

 

По точка шеста от дневния ред: 
 

Адв. Димитров запозна участниците в Общото събрание с План за информационни 

дейности на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2022г. 

Планът беше подложен на гласуване и приет. 
 

По точка шеста от дневния ред Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

Решение 6. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема План за информационни 

дейности на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2022г., на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устава на 

Сдружението. 

Гласуване на предложението: 

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

събранието членове на Сдружението; 

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

 

По точка седма от дневния ред: 
 

Г-н Даниел Димитров презентира пред членовете на Общото събрание годишния бюджет 

на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2022г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие“, одобрен със Заповед № РД 09-340/ 

25.03.2022г. на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. 
 

№  Дейност Описание на дейността 
Единица 

мярка 

Брой 

едини

ци 

Единич 

на цена, 

лв.  

Обща 

стойност, 

лв. 

 

1 

по чл. 9, ал. 2, т. 1. 

Разходи за заплати и 

осигуровки 

1. Разходи за заплати и осигуровки 
за периода 

на 2022 г. 
1 113 941,51 113 941,51 

 

2 

непреки разходи 

съгласно чл. 9, ал. 2, 

т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 

18. 

2.1. Непреки разходи - до 15% от 

разходите за възнаграждения на 

персонала  

за периода 

на 2022 г. 
1 17 000,00 17 000,00 

 

3 

по чл. 9, ал. 2, т. 2. 

Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими 

от работодателя на 

експерти, свързани с 

прилагането на 

стратегията 

(оценители, 

консултанти, външни 

експерти и други) 

3.1. Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от работодателя 

на експерти 

бр. оценени 

проекти 
40 179,00 7 160,00 

 

3.2. Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от работодателя 

на експерти за извършване на 

арбитраж 

брой 

оценки - 

при 

арбитраж 

8 89,50 716,00 
 

3.3. Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от работодателя 

на експерти, членове на комисията за 

подбор на проекти различни от 

оценителите - председател и секретар  

човекодни 8 128,00 1 024,00 
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4 

по чл. 9, ал. 2, т. 4. 

Разходи за 

командировки 

4.1. Разходи за командировки на екипа 

и членовете на колективния върховен 

орган на МИГ 

за периода 

на 2022 г. 
1 6 500,00 6 500,00 

 

5 

по чл. 9, ал. 2, т. 7. 

Разходи за 

закупуване на офис 

техника 

5.1. Софтуер: 

модул "счетоводство" и  модул "ТРЗ"   
брой 2 150,00 300,00 

 

6 

по чл. 9, ал. 2, т. 11. 

Разходи за 

застраховане 

6.1. Застраховане на дълготрайни 

материални активи 

за периода 

на 2022 г. 
1 50,00 50,00 

 

7 

по чл. 9, ал. 2, т. 13. 

Разходи за обучения 

на екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган 

7.1. Заплащане на такси за участие в 

обучения или курсове 

за периода 

на 2022 г. 
1 600,00 600,00 

 

7.2. Обучение на екипа и членовете на 

колективния върховен орган на МИГ в 

чужбина 

за периода 

на 2022 г. 
1 18 000,00 18 000,00 

 

8 

по чл. 9, ал. 2, т. 15. 

Разходи за годишен 

членски внос 

8.1. Годишен членски внос 
за периода 

на 2022 г. 
1 360,00 360,00 

 

9 
по чл. 9, ал. 2, т. 16. 

Финансови разходи 
9.1. Финансови разходи 

за периода 

на 2022 г. 
1 2 500,00 2 500,00 

 

І. Общо разходи за управление 168 151,51 
 

ІІ. Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение  
 

10 

по чл. 9, ал. 3, т. 1. 

Разходи за 

проучвания и 

анализи 

10.1. Анализ за напредъка на 

изпълнението по мерките от СВОМР и 

ефективността на процеса на 

прилагане на Стратегията 

брой 1 4 691,00    4 691,00 
 

  по чл. 9, ал. 3, т. 2.  Разходи за популяризиране, информиране и публичност: 
 

11 

а) за създаване и 

поддръжка на 

интернет страница 

 11.1. Разходи за домейн и хостинг  
за периода 

на 2022 г. 
1 223,75 218,60 

 

12 

б) за създаване и 

реализиране на 

публикации 

12.1. Публикации в регионални медии 

- публикация във вестник 
брой 12 360,00  4 320,00 

 

12.2. Излъчвания  в регионални медии:  

радио Шумен 
минута 21 113,00  2 373,00 

 

13 

в) отпечатване на 

брошури, материали 

за обучение и други 

печатни материали, 

изработване на 

рекламни материали 

и други, свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ 

13.1. Разходи за изработване на 

рекламен видео клип 
минута 10 544,80  5 448,00 

 

13.2. Излъчване на видеоклип минута  10 113,00  1 130,00 
 

Разходи за рекламни материали: брой 1450   7 643,50 
 

13.3. Годишен  блокнот         
 

13.4. Рекламна фланелка         
 

13.5. Рекламна химикалка         
 

13.6. Рекламна дипляна         
 

13.7. Рекламна чаша         
 

13.8. Рекламни ключодържатели         
 

13.9. Рекламни магнити         
 

13.10. Рекламен моливник         
 

13.11. Рекламен настолен витраж         
 

14 г) преводи 14.1. Превод страница 3 19,00  57,00 
 

15 

ж) други разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност 

15.1. Празник на МИГ  - "Исперих - 

отворени пространства" 
бр. събитие  1   11 800,00 

 

1. Наем         
 

2. Външно озвучаване         
 

3. Материали за оформление на 

щандовете 
        

 

4. Местни продукти за дегустация         
 

5. Празнична програма          
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6. Аниматори         
 

7. Материали за дейности         
 

8. Демонстрация на техника "Ебрули"         
 

9. Публикация във вестник "Екип 7"         
 

10. Изпълнители         
 

15.2. Участие на местни 

производители в Международна 

конференция и изложение на 

традиционни продукти по подхода 

„Водено от общностите местно 

развитие“ 

бр. събитие  1 2 500,00  2 500,00 
 

16 

по чл. 9, ал. 3, т. 3. 

Разходи за 

организиране на 

обучения, семинари и 

информационни 

срещи 

16.1. Провеждане на еднодневна 

Годишна информационна 

конференция 

брой 1 698,00 698,00 
 

16.2. Разходи за организиране на 

еднодневно обучение 
бр. събитие  1 715,00 715,00 

 

ІІ. Общо разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение 

41 594,10 

 

ІІI. ОБЩО РАЗХОДИ 2022 г. 209 745,61  
 

Годишният бюджет за 2022г. беше подложен на гласуване и приет. 
 

По точка седма от дневния ред Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

Решение 7. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Годишен бюджет на СНЦ 

„МИГ - Исперих“ за 2022г., на основание чл. 28, ал. 1, т. 10 от Устава на Сдружението. 

Гласуване на предложението: 

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

събранието членове на Сдружението; 

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

 

По точка осма от дневния ред: 
 

Председателят на УС напомни, че съгласно чл. 13, ал. 2, т. 1 от Устава на СНЦ „МИГ - 

Исперих“ всички членове дължат годишен членски внос в размер, определен с решение на 

Общото събрание, платим до края на месец юни за текущата година. Размерът на членския внос 

се определя ежегодно от първото за текущата година Общо събрание на Сдружението. Той 

предложи за 2022г. да бъде запазен размерът на членския внос, приет на заседание на Общото 

събрание от 04.02.2021г. и да бъде както следва: 

 Община Исперих – 6 000,00лв.; 

 Юридически лица, представители на стопанския сектор – 60,00лв.; 

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

 Физически лица –15,00лв. 

Други предложения не бяха направени. Предложението за размера на членския внос за 

2022г. беше подложено на гласуване и прието. 
 

По точка осма от дневния ред Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

Решение 8. На основание чл. 28, ал. 1, т. 9 от Устава на СНЦ „МИГ - Исперих“, Общото 

събрание на Сдружението приема решение за определяне на Годишен членски внос за 2022г., 

както следва: 

 Община Исперих – 6 000,00лв.; 

 Юридически лица, представители на стопанския сектор – 60,00лв.; 

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

 Физически лица –15,00лв. 
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Гласуване на предложението: 

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

събранието членове на Сдружението; 

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

 

По точка девета от дневния ред: 
 

Адв. Димитров напомни, че съгласно Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР 

през 2022г. са планирани три приема по Процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.578 МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, 

привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“. Той сподели 

намерението за кандидатстване по процедурата с „пакетен проект“ на СНЦ „МИГ - Исперих”, за 

което е необходимо приемането на решение от Общото събрание, съгласно т. 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване“, „I. Придружаващи общи документи“, т. 

18 „Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ/читалище за кандидатстване по Мярка 21“ от 

Условията за кандидатстване по процедурата. 

Г-н Димитров допълни, че схемата за пакетни проекти е иновативен начин за включване 

на местната общност в разработването и избора на проекти в обществена полза. Чрез „пакетния 

проект“ на МИГ - Исперих ще се финансират микропроекти, предложени от местни 

неправителствени организации, читалища или граждански групи. 

Г-жа Джанан Родоплу, в качеството си на представител на нестопанския сектор, изрази 

своята удовлетвореност, че с „пакетния проект“ ще могат да се реализират проектни идеи на 

инициативни групи без опит в реализирането на проекти за дейности, които са в полза на 

местната общност. 

След кратко разискване предложението на Председателя на УС беше подложено на 

гласуване и прието. 
 

По точка девета от дневния ред Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

Решение 9. На основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устава, Общото събрание на Сдружението 

дава съгласие СНЦ „МИГ - Исперих“ да кандидатства с проектно предложение - „пакетен 

проект“ по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.578 МИГ 

Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г. 

Гласуване на предложението: 

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

събранието членове на Сдружението; 

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

 

По точка десета от дневния ред: 
 

Г-н Даниел Димитров сподели намерението за кандидатстване на СНЦ „МИГ - Исперих” 

по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Членовете на ОС подкрепиха инициативата като приеха предложението на Председателя 

на Управителния съвет. 
 

По точка десета от дневния ред Общото събрание прие следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

Решение 10. На основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устава, Общото събрание на Сдружението 

дава съгласие СНЦ „МИГ - Исперих“ да кандидатства с проектно предложение по подмярка 19.3. 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020г. 
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Гласуване на предложението: 

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

събранието членове на Сдружението; 

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

 

По точка единадесета от дневния ред: 
 

Председателят на УС информира членовете на Общото събрание, че до 31.07.2022г. е 

активен прием на проектни предложения от местни инициативни групи по подмярка 19.1. 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за 

подготвителни дейности за разработване на стратегия за програмен период 2023-2027г. Той 

сподели, че максималният размер на финансирането, за което може да се кандидатства е 25 000 

евро и обобщи категориите допустими разходи като: 

- разходи за формиране и учредяване на местни инициативни групи; 

- разходи за популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегия за 

водено от общностите местно развитие; 

- разходи за обучения за местните заинтересовани страни; 

- разходи за проучвания и анализи на територията; 

- разходи, свързани с подготовката на стратегията; 

- административни разходи. 

 

Адв. Димитров допълни, че съгласно Условията за кандидатстване е необходимо 

колективният върховен орган на МИГ да даде своето съгласие за реализиране на проект по 

подготвителната мярка. 

Членовете на Общото събрание коментираха успешното прилагане на подхода ЛИДЕР/ 

ВОМР в община Исперих и през програмен период 2014-2020 и изразиха подкрепа за 

разработването на стратегия, която да бъде изпълнявана през новия програмен период. 

След кратко разискване предложението на Председателя на УС беше подложено на 

гласуване и прието. 
 

По точка единадесета от дневния ред Общото събрание прие следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

Решение 11.1. На основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устава, Общото събрание на 

Сдружението дава съгласие СНЦ „МИГ - Исперих“ да кандидатства с проектно предложение за 

подготвителни дейности по разработването на многофондова стратегия за водено от общностите 

местно развитие за програмен период 2023-2027г. по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по 

подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

Гласуване на предложението: 

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

събранието членове на Сдружението; 

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

Решение 11.2. На основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устава, Общото събрание на 

Сдружението дава съгласие СНЦ „МИГ - Исперих“ за реализиране на проект по Процедура № 

BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-

2020г. 

Гласуване на предложението: 

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

събранието членове на Сдружението; 

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

По точка „Разни“ не бяха предложени въпроси за разискване. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 19:30 часа. 

 

 

 

 

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

                      /Емилия Германова/ 

 

Секретар:   ………………..       

          /Деница Богомилова/ 

 


