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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

03.10.2012 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 
Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 
03.10.2012 г./ 17.45 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. Джанан Родоплу– член на УС, ЕГН **********  
5. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ********** 
6. Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН ********** 
7. Нуртен Хасанова – член на УС, ЕГН ********** 

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

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

Присъствали лица- 
нечленове на 

Управителния съвет 
 

 
Гинка Маринова Георгиева 

Дневен ред на заседанието: 
 

1. Информация за проявен интерес и готовност за кандидатстване по 
обявени процедури по мерки 7.1, 121, 311, 312, 321, 322 към СМР 
на МИГ Исперих.  

2. Информация за извършени предварителни проверки на място на 
проекти подадени към СМР по мерки 121 и 312. 

3. Представяне на Наредбата за  предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 421 „Вътрешно-териториално и 
транснационално сътрудничество” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013 г.  

4. Разни. 
 

 
Констатации на 

председателя на 
заседанието 

 
Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 89 % от 

членовете.  

 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането,  дневния ред и провеждането 

на заседанието на Управителния съвет 

Няма 

 
 

За протоколист на заседанието бе предложена Гинка Маринова 

Гласуване:  8 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 
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По първа точка: Изпълнителеният директор Емилия Германова докладва за  проявен интерес и 
готовност за кандидатстване по обявени процедури по мерки 7.1, 121, 311, 312, 321, 322 към СМР  на 
МИГ Исперих. Г-жа Германова направи предложение да се удължи срока за кандидатстване по 

обявените процедури, което ще даде възможност на нови кандидати  да подготвят своите заявления и 
документи. Смята, че с удължаване срока за кандидатстване  ще се увеличи процента на усвояване на 
средствата за безвъзмезна финансова помощ предвидени в  бюджета за 2012г.  
 
По втора точка:  Изпълнителеният директор Емилия Германова докладва за  извършените от екипа на 
МИГ-Исперих предварителни проверки на място на проекти подадени към СМР по мерки 121 и 312 на 
пет бенефициента закупили активи преди подписване на договор с УО. На бенефициентите са 
извършени две проверки: първата преди закупуване на актива и втора след закупуване на актива.  

 
По трета точка:  Изпълнителеният директор Емилия Германова представи с подготвената за целта 
презентация  Наредба за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешно-
териториално и транснационално сътрудничество” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013 г.  
Д. Димитров: За да се подготви проект по мярката е необходимо да се потърси партньор от друга 
страна, с който да имаме общи цели и идея за проект. Една от възможните идеи за проект е да се 
създаде дом на земеделеца, тъй като нашия район е естествен център на земеделието. 

Дж. Родоплу: Според мен трябва да се работи в насока културно наследство и туризъм – да се създаде 
туристически център, който да дава информация на туристите за туристически обекти, настаняване и 
др. 
Д. Димитров:  За да се развива туризмът на територията на МИГ-Исперих е необходимо да има 
изградена инфраструктура, която ние нямаме в момента.  
Е. Германова: В Европейските страни има интерес към налагането на собствена марка на територията. 
Това е една от възможностите за бъдещ проект.  

 

По четвърта точка: Изпълнителеният директор Емилия Германова информира членовете на УС за 
дейностите, които предстоят да бъдат извършени: 

 В момента се работи по бюджет за 2013г., който трябва да бъде приет от УС и  представен в 
МЗХ до 10.11.2012г. 

 В началото на м. ноември 2012г. ще се проведат обучения за мониторинг на проекти. За целта е 

сключен договор с изпълнител. 

 Сключен е договор за отпечатване на рекламни материали  

 Сключени са договори за извършване на проучвания и анализи заложени в бюджета за 2012г. 

 Финансови очаквания за МИГ Исперих – през 2013г. и 2014г. ще се приспаднат по 50% от 
авансовото плащане, което ще доведе до необходимост от набиране на финансови средства 
 

 
III. РЕШЕНИЯ Гласуване на 

решението: 

По първа точка от дневния ред: 

 

Решение 1.1  УС на МИГ Исперих дава съгласие да бъде променен крайният срок за 
прием на проекти по мярка 7.1. “Напред към наследството – територията Исперих ни 
обединява” от Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих от 
16.10.2012г. на 31.10.2012г. Актуализираният период за прием на проекти по 
ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 7.1./2012-3  е от 31.08.2012г. 
до 31.10.2012г.  
 

Решение 1.2  УС на МИГ Исперих дава съгласие да бъде променен крайният срок за 

прием на проекти по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”/ 
Печелившо земеделие от Стратегията за местно развитие за територията на община 
Исперих от 16.10.2012г. на 31.10.2012г. Актуализираният период за прием на проекти 
по  ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 121/2012-2 е от 

 
 

 
 
8 гласа „За“ 
 

 

 

 

 

8 гласа „За“ 
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31.08.2012г. до 31.10.2012г.  
 

Решение 1.3 УС на СНЦ МИГ Исперих освобождава гарантирания бюджет от 50% за 
млади фермери до 40 г. по мярка 121 „Модернизиранена земеделските стопанства ”- 
„Печелившо земеделие” за финансово подпомагане на други проекти, подадени от други 
кандидати към Стратегията на МИГ Исперих в Процедура 121/2012–2. 

 

Решение 1.4  УС на МИГ Исперих дава съгласие да бъде променен крайният срок за 
прием на проекти по мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”/ 

Неземеделски дейности и нови бизнес инициативи на земеделски производители, от 
Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих от 16.10.2012г. на 
31.10.2012г. Актуализираният период за прием на проекти по  ПРОЦЕДУРА ЗА 

НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 311/2012-2 е от 31.08.2012г. до 31.10.2012г. 
 

Решение 1.5  УС на МИГ Исперих дава съгласие да бъде променен крайният срок за 

прием на проекти по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия”/ Предприемаческа инициатива за нови стоки и услуги, от 

Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих от 16.10.2012г. на 

31.10.2012г. Актуализираният период за прием на проекти по ПРОЦЕДУРА ЗА 

НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 312/2012-2 е от 31.08.2012г. до 31.10.2012г. 

Решение 1.6  УС на МИГ Исперих дава съгласие да бъде променен крайният срок за 

прием на проекти по мярка 321 “ Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”/ Качествени и достъпни услуги за местния бизнес и населението на 
територията на МИГ Исперих, от Стратегията за местно развитие за територията на 
община Исперих от 31.10.2012г. на 14.11.2012г.  Актуализираният период за прием на 
проекти по  ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 321/2012-2 е от 
14.09.2012г. до 14.11.2012г. 
 

Решение 1.7 УС на МИГ Исперих дава съгласие да бъде променен крайният срок за 
прием на проекти по мярка 322 “ Обновяване и развитие на населените места”/ 
Привлекателна жизнена среда – витални селища, зелена територия, от Стратегията за 
местно развитие за територията на община Исперих от 31.10.2012г. на 14.11.2012г.  
Актуализираният период за прием на проекти по   ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА 

ПРОЕКТИ НОМЕР 322/2012-2 е от 14.09.2012г. до 14.11.2012г. 
 
Решение 1.8 Възлага на изпълнителния директор да обяви корекциите на Уеб сайта на 

МИГ Исперих и уведоми Управляващият орган за актуализираните покани по мерките. 
  

 По втора точка от дневния ред: 

 

Решение 2. УС на МИГ- Исперих приема информацията  за извършени предварителни 
проверки на място на проекти подадени към СМР по мерки 121 и 312. 
 

По трета точка от дневния ред: 

 

Решение 3.  УС на МИГ- Исперих  възлага на изп. директор да направи проучване за 
партньори по проект по мярка 421 „Вътрешно-териториално и транснационално 
сътрудничество”. 

 

 

 

8 гласа „За“ 
 

 

 

 
8 гласа „За“ 
 

 

 

 

 

 

8 гласа „За“ 
 

 

 

 

 

 

8 гласа „За“ 
 

 

 

 

 

8 гласа „За“ 
 

 

 

 

 

8 гласа „За“ 

 

 

 

 

8 гласа „За“ 
 

 

 

 

8 гласа „За“ 
 

 

 

 

8 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 19.35 часа. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Присъствен списък. 
2. Доклад на изп. директор за проявен интерес и готовност за кандидатстване по обявени процедури 

по мерки 7.1, 121, 311, 312, 321, 322 към СМР на МИГ Исперих.  
3. Доклад на изп. директор за извършени предварителни проверки на място на проекти подадени към 

СМР по мерки 121 и 312. 

 

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

Гинка Георгиева  
 

Председател на УС:     Даниел Димитров 
 
................................. 

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

 Габриела Маринова 
 
.................................. 

 Теодора Каменарова 
 

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

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

 Шенай Юсуф 
 
.................................. 

 Нуртен Хасанова 
 
.................................. 

 Джанан Родоплу 
 
.................................. 

 


