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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

02.04.2012 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 
Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 
02.04.2012 г./ 17.30 часа 

Председател на заседанието: Даринка Романска –Вискова, председател на сдружението 
Присъстващи или 
представени членове: 

 
 
 
 
 
 
 

Отсъстват:  

1. Дарина Романска – председател на УС, ЕГН **********; 
2. Емилия Германова – Изпълнителен директор, ЕГН **********; 

3. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН ********** 
4. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН ********** 
5. Нуртен Хасанова – член на УС, ЕГН ********** 
6. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ********** 
7. Джанан Родоплу– член на УС, ЕГН ********** 
Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН ********** 
 

Шенай Юсуф Юсуф– член на УС, ЕГН ********** 
 

Присъствали лица- 
нечленове на 
Управителния съвет 
 

 
Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколист. 

Дневен ред на заседанието: 
 

1. Приемане отчет за дейността  на сдружението през 2011 г. 
 
2. Информация за дейността на МИГ Исперих за прилагане 

Стратегията за местно развитие през първото тримесечие на 2012г. 
 
3. Доклад във връзка с чл. 27 (4) от устава на МИГ Исперих. 

(постъпили проекти по мерки 7.1;121;311/312).  

 
4. Информация относно внесено писмено заявление до УС на МИГ – 

Исперих, по реда на чл. 12. ал. 1 от Устава за прекратяване 
членството на "Агротида" ООД в СНЦ “МИГ – Исперих”, 
представлявано от Даринка Петрова Романска – Вискова.  

 
5. Приемане предложение за допълване дневният ред на общото 

събрание, което ще се проведе на 09.04.2012г със следните точки: 

 “4. Допълване състава на УС на МИГ Исперих”. 
 “5. Приемане правила за работа на комисията за избор на проекти 
по мерки към Стратегията на МИГ Исперих”.  
 
6. Определяне на председател на комисията за избор на проекти, 

различен от председателя на УС на МИГ Исперих, съгласно т. 18 
от Процедурния наръчник за прилагане на Стратегията за 

заседания на комисията: на 17.04.2012г. и на 25.04.2012г. 
 

Констатации на 
председателя на 
заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 89 % от 
членовете.  
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II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на заседанието 

на Управителния съвет. 

Няма 

 
 

Предложения по дневния ред: промяна на реда: 
т. 3 да стане т. 1   
т. 6  да стане т. 2 
да се впише нова точка в дневния ред:  Разглеждане на предложение за 
освобождаване на част от резервирания бюджет за млади фермери за 
проектите по процедура № 121/2012 – 1 към Стратегията на МИГ Исперих 

по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” – Печелившо 
земеделие 

от Даринка Романска 
 

 Гласуване на 

решението: 

 
Предложението за промяна в дневния ред е гласувано от участниците в 
заседанието.  

Прието с единодушие 
 

 
Променен дневен ред:   

1. Доклад във връзка с чл. 27 (4) от устава на МИГ Исперих. (постъпили 
проекти по мерки 7.1;121;311/312).  

2. Определяне на председател на комисията за избор на проекти, 
различен от председателя на УС на МИГ Исперих, съгласно т. 18 от 
Процедурния наръчник за прилагане на Стратегията за заседания на 

комисията: на 17.04.2012г. и на 25.04.2012г. 
3. Разглеждане на предложение за освобождаване на част от 

резервирания бюджет за млади фермери за проектите по процедура № 
121/2012 – 1 към Стратегията на МИГ Исперих по мярка 121 
“Модернизиране на земеделските стопанства” – Печелившо земеделие 

4. Приемане отчет за дейността  на сдружението през 2011 г. 
5. Информация за дейността на МИГ Исперих за прилагане Стратегията 

за местно развитие през първото тримесечие на 2012г. 

6. Информация относно внесено писмено заявление до УС на МИГ – 
Исперих, по реда на чл. 12. ал. 1 от Устава за прекратяване членството 
на "Агротида" ООД в СНЦ “МИГ – Исперих”, представлявано от 
Даринка Петрова Романска – Вискова.  

7. Приемане предложение за допълване дневният ред на общото 
събрание, което ще се проведе на 09.04.2012г със следните точки: 

 “4. Допълване състава на УС на МИГ Исперих”. 

 “5. Приемане правила за работа на комисията за избор на проекти по 
мерки към Стратегията на МИГ Исперих” . 

 

По първа точка от дневния ред Даринка романска прочете  списъка с всички кандидати, подали 
проектни предложения по мерки 7.1, 121 и 312 към Стратегията на МИГ Исперих.  Във връзка с 
условиуето на мярка 121 за 50 % гарантиран годишен бюджет за млади фермери беше направен разчет 
за общата стойност на финансовото подпомагане. Резултатът показа ,че , ако проектите бъдат одобрени 
за финансиране е нeобходимо да се освободи част от гарантирания бюджет за млади фермери и да се 

насочи към останалите кандидати. Предложено бе това да бъде 10% от годишния гарантиран бюджет. 
Направено бе също предложение пълният списъкът на кандидатите за финасово подпомагане по 
процедури 7.1/2012 – 1; 121/2012 -1 и 311/2012 – 1  да бъде внесен за одобрение  от общото събрание  
МИГ Исперих, във връзка с чл.27, ал. 4 от Устава на СНЦ МИГ Исперих. 
 

По втора точка: Даринка Романска направи предложение за председател на Комисията за избор на 
проекти, по реда на т. 18 от Наръчника за прилагане на Стратегията за местно развитие на МИГ 
Исперих.  
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 По трета точка  

Председателят на УС информира,че екипът на ЧИГ е регистрирал 9 проекта по мярка 121 към 
Стратегията на МИГ Исперих, от които само два проекта са подадени от Млади фермеири до 40 г.  
размерът на финансово подпомагане за младите фермери ще бъде 60% от общо допустимите разходи, 

тъй като обработваемите им земи попадат в обхвата на НАТУРА 2000. 265 000 е гарантираният бюджет 
за годината за млади фермери. Същият предложи по настоящата процедура за кандидатстване (първа 
сесия ), да се освободи 10% от ганатирания бюджет за младите фермери с цел  финансово подпомагане 
на останалите кандидати.   
 

По четвърта точка всички членове на УС бяха предварително запознати с техническия отчет, изпратен 
им по мейл. Председателят на УС запозна членовете с изпълнението на бюджета за 2011г. 
В станалите разисквания Д.Романска каза, че екипът на МИГ прави разходи без да реализира приходи и 

обърна внимание, че има авансово плащане от страна на МЗХ, което е пристигнало в края на 2011г. 
Екипът е запознал реализиране на проекта съ с средства по сключен договор за финансово подпомагане 
на стойност 10 500,00 лв. с Емилия Германова – изпълнителен директор. 
Изпълнителният директор даде пояснение, че МИГ работи по проект и има проектно финансиране и не 
извършва стопанска дейност за да има приходи от такава дейност. Заемът е предоставен, тъй като има 
срокове и дейностите трябва да се реализират. Тя каза, че към момента е предоставила такъв заем, но 
разчита, че в бъдеще, всеки един от челновете на УС, при необходимост, ще се ангажира по подобен 

начин и ще подпомогне изпълнението на проекта, като също предостави лични средства за временна 
финансова помощ. 
По пета точка Даринка Романска представи данни за изпълнение на дейностите през периода януари – 
март 2012г.   
 

По шеста точка Даринка Романска каза че е внесла писмено решение на съдружниците на „Агротида” 
ООД за излизане на организацията от СНЦ МИГ Исперих.  Основните мотиви за това представи с 

обяснение, че не била наясно за какво подписва допълнително споразумение по трудовия договор на 
изпълнителния директор. Оказало се че за 2012г заплатите на екипа са завишени с 200 – 300 лева и това 
не е станало ясно на УС. Освен това не е знаела, че за 2011 и за 2012г има превеждани пари на фирма 
„Мелъни” – около 3000.00 лева са. 
Изказвания направиха: 
Гинка Георгиева, която каза, че въпреки че не член на УС ще вземе отношение за изясняване на въпроса 
относно допълнителното споразумение. То е подписано от г-жа Романска и при подписването е дала 
обяснение, че е за увеличаване на основната заплата. Не приема да бъде обвинявана за нещо, което не е 

направила и съвестта и е чиста, защото е дала обясненията при подписването на допълнителното 
споразумение. 
Емилия Германова каза, че за промяна на бюджета е имало две заседания на УС. На първото заседание е 
взето решение остатъкът от финансовият ресурс за 2011г. в размер на 113 000 лв. да бъде 
преразпределен в следващите години до 2015. Първият вариант за бюджет за 2012г. беше в размер 
около 192 000,00 лв. За този бюджет имаше  писмо от МЗХ да бъде намален, като средставата останали 
от 2011г. се разпределят по равно в оставащите години. Така бюджета за 2012г стана около 172 00,00 лв.  

В същото време, заплатите са формирани съгласно изискванията за заплати на екипа на МИГ по 
Наредба 23 на МЗХ. Към момента те не са достигнали тавана и това може да се провери в Наредбата. 
Относно плащанията на Мелъни обясни, че са за кафепаузите при провеждане на информационни 
срещи, събирания на МИГ, обучения, семинари и събрания. Съгласно Наредба 23 на МЗХ има доставки, 
които са с пряко договаряне има и такива, които се обявяват на търг. За МИГ Исперих има 
неизпълнение на бюджета за 2012г с 12 000 лв. Към момента са реализирани 19 000 лв. Предстои 
пускане на обява за търг на част от дейностите, съгласно новия ЗОП.  

Теодора Каменарова изрази съмнение, че кафетата и минералната вода струват толкова. 
Габриела Сименова каза, че такива средства за кафе, минална вода, кетъринг- сандвици или обяд са 
нещо което е присъщо на дейността. Например на обученята в събота и неделя през месец март - два 
дни, единият ден бяха 17 човека и лекторите за тях се дадоха по две кафе паузи на ден със сладки, 
сандивчи и минерална вода. 
Даринка Романска каза че ще даде правото на УС да прецени дали екипа на МИГ да не върне заплатите 
си за първото тримесечие. 
Махмуре Хюсмен каза, че вероятно Романска, като човек от реалния бизнес би искала да има пълната 

картина на нещата и да знае къде от къде идва всеки лев, което е така в една фирмата. В същото време 
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не се съмнява, че при планираните или направени разходи има извършено нарушение. Екипът на МИГ 
има опит в проектите и към момента МИГ Исперих е водеща сред останалите МИГ-ове. 
Зейти Мехмед каза, че основната задача на екипа на МИГ Исперих е да „докара пари” в общината – 
това са 3 000 000 лева, които са одобрени по Стратегията. Виждеат се резултатите - приети са 16  

проекта по мерки. Те трябва да изпълняват задълженията си и да получават адекватно заплащане за 
това. 
  
По седма точка: Емилия Германова , каза че не е готова с предложението за правила на Комисията за 
избор на проекти. Няма станали разисквания. 
 
 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред: 

Решение 1  

УС възлага на изпълнителния директор на МИГ Исперих, във връзка с чл. 27, ал. 4  
от Устава на МИГ Исперих да направи предложение Общото събрание да одобри за 
финансово подпомагане всички кандидати, внесли проекти по процедури 7.1/2012 – 1; 

121/2012 -1 и 311/2012 – 1, при условията на изпълнени изисквания от кандидатите по 
съответните мерки от ПРСР и Стратегията на МИГ Исперих. 

Гласуване на 

решението: 

 
 
Прието с 
единодушие 
 

 
 
 

По точка втора от дневния ред: 

 

Решение 2.  УС на МИГ Исперих определя за председател на комисията за избор 
на проекти, която ще заседава на 17.04.2012  и на 25.04.2012 да бъде Емилия 

Германова Изпълнителен директор на МИГ Исперих . 

 
 
Прието с 
единодушие 

 

По точка трета от дневния ред: 

 

 Решение 3.  УС на СНЦ МИГ Исперих освобождава 10% от гарантирания бюджет 
за млади фермери до 40 г. по мярка 121 „Модернизиранена земеделските стопанства ”- 
„Печелившо земеделие” за финансово подпомагане на други проекти, подадени от 
другите кандидати към Стратегията на МИГ Исперих в процедура 121/ 2012 – 1. 
Упълномощава Изпълнителния директор да запознае членовете на Комисията за избор 

на проекти с решението на УС на МИГ Исперих на заседанието на 25.04.2012г. 
 

   

 

Прието с 
единодушие 
 

По точка четвърта от дневния ред: 

       Решение 4. УС на МИГ Исперих приема отчета на МИГ Исперих за работата през 
през  2011г. 

 
Прието с 
единодушие 

По точка пета от дневния ред 

      Решение 5. УС на МИГ Исперих приема информацията за работата на 
сдружението през през първото тримесечие 2012г. 

 

Прието с 
единодушие 
 

По точка шеста от дневния на основание чл. 12. ал. 1 от Устава няма взето решение   
По точка седма от дневния ред 

     Решение 7. УС на МИГ Исперих предлага в дневния ред на на Общото 

събрание да влезят и точки :„ Допълване състава на УС на МИГ Исперих”. 
 “5. Приемане правила за работа на комисията за избор на проекти по мерки към 
Стратегията на МИГ Исперих” . 

Прието с 
единодушие 

 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което 
заседанието е закрито в 19.30 часа. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Списък на членовете на УС, присъствали на заседанието. 

VІ. ДОКУМЕНТИ  

2. Списък на регистрираните проекти подадени към Стратегията на МИГ Исперих за периода 11.01 – 

23.03.2012г. 

3. Доклад за дейността на МИГ Исперих през 2011г. 

4. Отчет приходи и разходи за 2011г. 

5. Справка за изпълнение на бюджета през първото тримесечие на 2012г. 

6. Информация за дейносттана сдружението през първото тримесечие на 2012г. 

7. Писмено заявление до УС на МИГ – Исперих, по реда на чл. 12. ал. 1 от Устава за прекратяване 

членството на "Агротида" ООД в СНЦ “МИГ – Исперих” 
 

 

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

Гинка Георгиева  

 

 

Председател на УС: Даринка Романска - Вискова ................................... 

 
Членове на УС :      Емилия Германова ............................... 
 

Зейти Мехмед ...................................... 

 
Габриела Маринова ............................. 
 
Нуртен Хасанова ................................. 
 
Теодора Каменарова ........................... 
 
Джанан Родоплу................................... 

 
Махмуре Хюсмен.................................. 
 

 


