
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

16.01.2023год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

16.01.2023г./ 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. Катя Йорданова – член на УС 

3. Деница Богомилова – член на УС 

4. Тихомир Атанасов – член на УС 

5. Джанан Родоплу – член на УС 

 

няма 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 1. Приемане на 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 2022г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 
 

2. Приемане на Доклад за отчитане на изпълнените дейности 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за ВОМР“ на МИГ - Исперих за 2022г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 
 

3. Приемане на План за информационни дейности на СНЦ 

„МИГ - Исперих“ за 2023г., в съответствие с разходите по 

Бюджет 2023г. за популяризиране, информираност и 

публичност на СВОМР. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

Констатации на председателя 

на заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС. 

Присъстват 100% от членовете с право на глас. 

Гласуване: 5 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 беше 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 представи Годишния доклад за 

отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие - подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно 



 
 

развитие“ на МИГ - Исперих за 2022г. 

Докладът беше подложен на гласуване и приет от членовете на УС, без забележки. 

 

По втора точка от дневния ред  Председателят запозна присъстващите членове на УС с 

Доклад за отчитане на изпълнените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ - Исперих за 2022г. 

Докладът беше подложен на гласуване и приет единодушно. 

 

По трета точка от дневния ред  адв. Димитров представи План за информационни дейности 

на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2023г. Той уточни, че Планът е изготвен в съответствие с 

разходите по Бюджет 2023г. за популяризиране, информираност и публичност на СВОМР. 

Поради липса на забележки и допълнения, планът беше подложен на гласуване и приет от 

членовете на УС. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

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 2022г. 

 

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 2022г. 

 

По трета точка от дневния ред 

Решение 3. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема План за 

информационни дейности на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2023г., в 

съответствие с разходите по Бюджет 2023г. за популяризиране, 

информираност и публичност на СВОМР. 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 
 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 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. 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 2022г.; 

2. Доклад за отчитане на изпълнените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ - Исперих за 2022г.; 

3. План за информационни дейности на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2023г. 
 

 

 

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

       Деница Богомилова 

 



 
 

 

Председател на УС:     адв. Даниел Димитров 

 

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

 

 

Членове на УС:      Катя Йорданова 

 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

 

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

  

Тихомир Атанасов 

 

 

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

 

 


