
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

24.01.2023год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

24.01.2023г./ 12:00 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 разработен пакет документи за провеждане на 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.737 МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства, с два крайни срока 

за кандидатстване, от Стратегията за ВОМР на МИГ - 

Исперих, финансирана от ПРСР 2014-2020г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 
 

2. Актуализация на Индикативен график за прием на проекти 

за 2023г. 

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 на членовете на 

Управителния съвет на Сдружението окончателния вариант на документацията за 

кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-

19.737 МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, с два крайни срока за 

кандидатстване, от Стратегията за ВОМР на МИГ - Исперих. 

Пакетът документи за провеждане на процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ 

включва: обява за прием на проектни предложения, условия за кандидатстване, документи за 

информация, документи за попълване, условия за изпълнение и документи за изпълнение. 



 
 

Проведено е обществено обсъждане, съгласно чл. 26 от ЗУСЕСИФ, в периода 17.01.2023г. - 

23.01.2023г. 

Адв. Даниел Димитров информира членовете на УС, че пълният пакет от документи беше 

обявен за обществено обсъждане в електронната система ИСУН 2020 и на интернет 

страницата на МИГ - Исперих. По публикуваната документация няма постъпили коментари, 

въпроси или предложения. 

Председателят поясни, че съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 1 на ПМС № 161/ 04.07.2016г. 

за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и 

местните инициативни групи, и местните рибарски групи, във връзка с изпълнението на 

подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 - 2020г., Ръководителят 

на УО на ПРСР делегира функциите си по утвърждаване на насоки и/или друг документ по 

реда на чл. 26, ал. 1 от ЗУЕСЕСИФ на Председателя на Управителния съвет на МИГ. След 

одобряване на документацията от УС по Процедура № BG06RDNP001-19.737 МИГ 

ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, Председателят на УС следва да издаде 

заповед за нейното утвърждаване на посоченото основание. 

Нямаше други разисквания по темата. Проведе се гласуване и беше взето решение, 

документацията по процедурата да бъде приета. 

 

По втора точка от дневния ред  Председателят на УС информира присъстващите за 

необходимостта от промени в индикативния график за 2023г. Той започна членовете на УС с 

периодите за прием на проектни предложения по мярка 4.1, мярка 6.4 и мярка 7.4. 

Предложението беше гласувано и прието. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ утвърждава 

разработения пакет документи за кандидатстване по Процедура 

чрез подбор на проектни предложения, с два крайни срока за 

кандидатстване, № BG06RDNP001-19.737 МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства от СВОМР на МИГ - 

Исперих, финансирана по ПРСР 2014-2020г., в т.ч.: 

- Условия за кандидатстване по процедурата, с включени 

специфични критерии, предвидени от МИГ - Исперих, заедно 

с приложенията към тях; 

- Условия за изпълнение по процедурата, заедно с 

приложенията към тях; 

- Обява за прием на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

 

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

Димитров – Председател на УС да организира публикуване на 

документацията по Решение 1.1. на интернет страницата на МИГ - 

Исперих и в ИСУН 2020. 

 

По втора точка от дневния ред 

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

индикативен  график за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР, 

актуализация от 24.01.2023г. 

 

 

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 13:15 часа. 



 
 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Пакет документи за провеждане на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.737 МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 

от Стратегията за ВОМР на МИГ - Исперих, включващ: обява за прием на проектни 

предложения, условия за кандидатстване, документи за информация, документи за 

попълване, условия за изпълнение и документи за изпълнение. 

2. Актуализиран индикативен график за 2023г. 

 

 

 

Протоколист: ……………………. 

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     адв. Даниел Димитров 

 

  ……………………. 

 

 

Членове на УС:      

 

Катя Йорданова 

 

 

  ……………………. 

  

Деница Богомилова 

 

 

  ……………………. 

  

Тихомир Атанасов 

 

 

  ……………………. 

  

Джанан Родоплу 

 

 

  ……………………. 
 

 

 


