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 П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

16.02.2023г./ 17.30 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

16.02.2023г. от 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: адв. Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

Отсъстващи членове: 

 

1.  авд. Даниел Димитров – председател на УС  

2.  Джанан Родоплу – член на УС  

3.  Катя Йорданова – член на УС  

4.  Деница Богомилова  - член на УС  

 

 

Тихомир Атанасов – член на УС 

Присъствали лица, нечленове 

на Управителния съвет 

  

Няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

                                                                 

1. Решение за определяне на сумата за проекти по Схемата 

за малки инфраструктурни проекти по М 7.4, от 

Стратегията за ВОМР за 2023 година. 

                                                     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 бе 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. Даниел Димитров – председател на УС на МИГ Исперих 

информира членовете на УС, че бюджета по мярка 7.4 е 72 000,00лв. Във връзка със заявен 

интерес за подпомагане включването на гражданите с проектни идеи по Схема за малки 

инфраструктурни проекти е необходимо, съгласно мярка 7.4 от Стратегията да се определи сума 

за тях. По предварителни данни, заявеният интерес включва 5 обекта в населени места от 

общината и за това предлага да бъде определен бюджет по Схемата за малки инфраструктурно 

проекти в размер на 72 000,00 лв. Няма постъпили други предложения. 

Предложението бе подложено на гласуване. 
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III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1.  УС на МИГ Исперих, определя сумата в размер до 

72 000.00 лв. за 2023 година от общия бюджет на мярка 7.4 от 

Стратегията за ВОМР за проекти по Схемата за малки 

 инфраструктурни проекти, в рамките на процедура BG06RDNP001-

19.740 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването на местни основни услуги за 

селското население, включително развлечения и култура, и 

свързаната с тях инфраструктура”.  

 

Прието с единодушие: 

„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 18.15 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ  

Няма 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС :    Джанан Родоплу 

 

 

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

  

Катя Йорданова 

 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

 

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

                               

 


