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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

14.01.2015 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

14.01.2015 г./ 17.30 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на УС 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсъстващи: 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС, ЕГН **********; 

2. Емилия Германова – Изпълнителен директор, ЕГН **********; 

3. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН ********** 

4. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ********** 

5. Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН ********** 

6. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН ********** 

7. Джанан Родоплу– член на УС, ЕГН ********** 

8. Елис Салим -– член на УС, ЕГН ********** 

9. Евгения Стефанова- Николова -– член на УС, ЕГН ********** 

 

няма 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

няма 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

1. Приемане на актуализиран комуникационен план на МИГ 

Исперих. 

2. Приемане актуализация на бюджета на МИГ Исперих за 

2015г. 

3. Запознаване с резултати от междинната оценка за 

изпълнение на СМР за периода 2012 - 2014г. 

4. Информация за проекти на Община Исперих по мярка 321 и 

322, в риск от неизпълнение. 

5. Разни 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 100 % 

от членовете.  

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането,  дневния ред и провеждането 

на заседанието на Управителния съвет 

Няма 
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За протоколист на заседанието бе предложена Габриела Маринова 

Гласуване:  9 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 

 

 По първа точка: Изпълнителеният директор Емилия Германова запозна членовете на УС с 

актуализираната таблица в Комуникационния план към Стратегията за местно развитие за 

територията на Община Исперих. Даде разяснение за предстоящите дейности за  

информиране и популяризиране. Нямаше разисквания.  Предложението бе гласувано.  
 

По втора точка:  Изпълнителеният директор Емилия Германова запозна членовете на УС с 

предложението за промяна на бюджета за 2015г. Бюджетът за последната година от 

прилаганве на стратегията е  подаден през м. ноември 2013г. и е одобрен със заповед № РД 

09-333/27.05.2013г. на Министъра на МЗХ. Мотивите за исканите промени в одобреният 

бюджет на МИГ Исперих за 2015г. са:  

 Наличие на бюджетни средства – остатък от 2013г. и 2014г., които не са разходвани. 

В таблици 1 и 2 показваме тази наличност. 

 Промяна на минималната работна заплата, ПМС419/17.12.2014г. (360,00 лв. от 

01.01.2015г. - 30.06.2015г. и 380,00 лв от 01.07.2015г.) 

 Промяна на някои дейности и разходи, с цел да се отговори на потребностите на 

местната общност при прилагане на Стратегията на екипа за управление на СМР. 

Станаха следните разисквания:  

Даниел Димитров: Председателят на УС поясни, че изразено в цифри увеличението е в 

размер на 15278,00 лв., но в същото време се предлага да отпаднат дейности, които не са 

актуални на този етап.  Например за малките и средни предприятия  в общината има нови 

данни. Ще отпадне и едно обучение на УС, а едно обучение на местни лидери  ще се проведе 

извън общината при актуална тема, свързана с приоритетите и мерките на новата ПРСР 2014-

2020. Особено важно сега е да направим силна рекламна кампания, чрез която МИГ Исперих 

ще стане още по разпознаваема и която ще подпомогне подготовката ни за следващият 

програмен период. За тази цел увеличаваме средствата за  информационни и рекламни 

материали.  

Емилия Германова: Предвиждаме да се изработи книжно тяло на български и англ. език с 

най - успешните проекти на местни бенефициенти. Това ще е необходимо за представяне на 

МИГ  и търсене на партньори. 

Нямаше други разисквания или предложения. Предложението бе гласувано.  

 

По трета точка: Изпълнителеният директор Емилия Германова запозна участниците в 

заседанието с основните изводи и препоръки дадени в междинната оценка за изпълнение на 

Стратегията за местно развитие и предложи докладите да бъдат одобрени. Подчертано бе, че 

данните от оценката са на разположение и всички членове на УС са запознати с нея. Нямаше 

разисквания.  Предложението бе гласувано. 

 

По четвърта точка: Изпълнителният директор на МИГ Исперих запозна членовете на УС с 

притесненията си във връзка със забавянето при изпълнение на проектите по м. 321 и 322 от 

страна на Община Исперих – бенефициент към стратегията. Най - тревожно е положението с 

проектите свързани със строителство. От 5 проекта на общината в момента се изпълнява само 

един по мярка 322: „Рехабилитация и благоустрояване на градски парк, град Исперих“. 

Останалите проекти са на обща стойност 855000,00 лв. и има риск от неусвояване на 

средствата. Проектите са:  

 „Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора 

и хора с увреждания в гр. Исперих“  

 „Рехабилитация на парк Владимир Друмев” в град Исперих“ 

 „Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги - 



 
3 

Читалище „Елин Пелин - 1930”, с. Подайва, Читалище „Пробуда - 1929”, с.Свещари и 

Читалище „Н.Й.Вапцаров - 1964”, с.Малко Йонково, ,община Исперих“  

 „Подобряване на центрове, предоставящи социални услуги за деца, възрастни хора и 

хора с увреждания в гр. Исперих“ 

Станаха следните разисквания: 

Джанан Родоплу: Още от миналата година на няколко пъти аз и г-жа Германова се срещахме 

със секретаря на общината, съдействахме да се подготви писмо за анекс за проекта с ново 

строителство. Всички знаете, че  този въпрос беше разискван и на обучението на УС през 

септември 2014г.  Тази седмица поисках среща с Айлин Шукриева, тя обеща да се видим и 

накрая не можахме да се срещнем, защото  излязла в отпуск.  Само по проекта за изграждане 

на центъра за отдих в момента тече търг със срок 02.02.2015г.  По останалите  проекти се чака 

одобрение на процедурите от ДФЗ. Предлагам да се поеме ангажимент от  нас и да следим 

пряко  изпълнението  на проектите – ако трябва персонално. 

Даниел Димитров: По този въпрос сме говорили и с г-жа Германова. Предлагам да 

обмислим възможността  членове на УС да  се ангажират с  мониторинг на проектите на 

общината и с мониторинг на обществените поръчки.  

Евгения Николова: Лично аз виждам в това възможност и предизвикателство. Не приемам, 

че ние трябва да вършим работата на служители от общината, но процеса на изпълнение и 

спазване на конкретните изисквания за мярката и проекта  може да бъде обект на  мониторинг 

от страна на членовете но УС на МИГ Исперих.  

Направено бе предложение за решение, което бе гласувано 

 

По пета точка от дневния ред Емилия Германова информира членовете на УС, че се очаква 

да бъде публикувана Наредба по подмярка „Помощ за подготвителни дейности“ по подхода 

Водено от общността местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020г.  Решения по тази точка не са взети. 
 

III. РЕШЕНИЯ Гласуване на 

решението: 

По първа точка от дневния ред: 

Решение 1. УС на МИГ Исперих одобрява актуализацията на 

Комуникационния план към Стратегията за местно развитие за територията на 

Община Исперих и възлага изпълнението и на Изпълнителния директор. 
   

 

9 гласа „За“ 

По втора точка от дневния ред: 

Решение 2. УС на МИГ Исперих одобрява актуализацията на бюджета на 

МИГ Исперих за 2015г. и дава съгласие разходите за дейности и управление да 

се променят от 154889,19 лв. на 170076,00 лв. 

 

 

9 гласа „За“ 

 

 

 

По трета точка от дневния ред: 

Решение 3.1. УС на МИГ Исперих приема и одобрява доклада от 

Междинната оценка за изпълнение на Стратегията на МИГ Исперих   

за периода 2012 – 2014г. 

Решение 3.2. УС на МИГ Исперих приема и одобрява доклада за 

въздействието от прилагане на Стратегията за местно развитие на МИГ 

Исперих, ролята на местните партньори и приноса на МИГ за активизиране на 

местната инициатива, публичност и информираност.  

Решение 3.3. На основание т . 183 от Процедурния наръчник за прилагане 

на Стратегията за местно развитие, УС на МИГ Исперих възлага на 

изпълнителния директор да  публикува на интернет страницата на МИГ 

докладите от проучванията.  

 

 

9 гласа „За“ 

 

 

 

 

9 гласа „За“ 

 

 

 

 

9 гласа „За“ 

 



 
4 

По точка четвърта от дневния ред: 

Решение 4.1. УС на МИГ Исперих възлага на членовете на УС да извършват 

мониторинг на проекти, посещения на място и/или  мониторинг на обществени 

поръчки на проектите, по който Община Исперих има сключени договори към 

 

9 гласа „За“ 

 

      Решение 4.2. УС на МИГ Исперих възлага на изп. дириктор да организира 

изпълнението на решение 4.1 

 

 

9 гласа „За“ 

 

 

      IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради 

което заседанието е закрито в 18.30 часа. 
 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Присъствен списък. 

2. Таблица – актуализирана част от комуникационния план на МИГ – Исперих. 

3. Предложение за промяна на бюджета за 2015г.  

4. Обобщени резултати от междинна оценка на изпълнението на СМР. 

 

 

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

Габриела Маринова 

 

 

 

Председател на УС:     Даниел Димитров 

 

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

 

Членове на УС :      Емилия Германова 

 

 

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

  

Габриела Маринова 

 

 

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

  

Теодора Каменарова 

 

 

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

  

Махмуре Хюсмен            

 

 

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

  

Зейти Мехмед 

 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

 

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

 

Елис Салим 

 

 

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

 

Евгения Стефанова- Николова 

 

 

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

 


