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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

05.06.2012 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 
Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 
05.06.2012 г./ 18.00 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. Шенай Юсуф – член на УС, ЕГН ********** 

5. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ********** 
6. Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН ********** 
 
 
Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН ********** 
Нуртен Хасанова – член на УС, ЕГН ********** 

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

 
Присъствали лица- 
нечленове на 
Управителния съвет 

 

 
Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколист. 

Дневен ред на заседанието: 
 

1. Актуализация на покана за кандидатстване по процедура 111/ 2012 -1, 
мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и 

разпространение на научни знания”. 

2.Приемане на длъжностно щатно разписание и поименно щатно 
разписание на МИГ Исперих за 2012г. 

3.Информация за участието на членове на екипа на МИГ Исперих в 
международен панаир на МИГ от Европа в Литва - 25 и 26 май 2012г. 

4. Обсъждане на предложение за обмяна на опит с други МИГ от страната. 

5. Разни. 

 
 
Констатации на 
председателя на 
заседанието 

 
Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 70 % от 
членовете.  

 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането,  дневния ред и провеждането 
на заседанието на Управителния съвет 

Няма 
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По първа точка от дневния ред г-жа Емилия Германова – Изпълнителен директор информира за 
необходимостта от промяна на текст в поканата по мярка 111. Промяната е необходима, тъй като има 
промяна Наредба № 23/14.04.2008 г. на МЗХ касаещ обучаващите организации, които  могат да 
кандидатстват по мярка 111. във връзка с промяната предлага срокът за прием на проекти по м. 111 да 

се удължи до 23.07.2012г. 
 
 

По втора точка: Председателят на УС Даниел Димитров представи длъжностно щатно разписание и 
поименно щатно разписание на МИГ Исперих за 2012г. Информира участниците в заседанието, че на 
23 май 2012г бе подписан анекст към договор РД 50 -144/ 13.10.2011г. с който е одобрен бюджета за 
2012г. и е коригирана техническа грешка в критериите за оценка по мярка 321.  
 

По трета точка  

Изпълнителният директор  запозна участниците с целта на посещението в Литва и участието на МИГ 
Исперих във панаира. Предсавен бе снимков материал и направени коментари за събитието. 
   
По четвърта точка 
Председателят на УС направи предложение членовете на УС на МИГ – Исперих да посетят друга МИГ 
на територията на България с цел обмяна на опит. Предлага събитието да се проведе  в началото на 

месец юли 2012г. в МИГ Троян – Априлци. В бюджета за 2012г. има средства за командировки в 
страна, които биха могли да се използват за  посещението.    
 

По пета точка  

Изпълнителният директор на МИГ  - Емилия Германова  информира присъстващите, че от 18.06.2012г. 
до 20.06.2012г. в София  ще се проведе семинар, свързан с прилагането на подхода ЛИДЕР В 
България. Поканата е за двама представители на МИГ. На семинара ще присъстват Емилия Германова 

– Изп. директор  и Николай Сергеев – технически асистент.  
 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред: 

Решение 1.1. УС на МИГ Исперих приема актуализация на покана по мярка 
111“Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на 

научни знания”.  
      Решение 1.2. УС на МИГ Исперих дава съгласие да бъде променен крайният срок 
за прием на проекти по мярка 111“Професионално обучение, информационни 
дейности и разпространение на научни знания”, от Стратегията за местно развитие за 
територията на община Исперих от 13.07.2012 на 23.07.2012г. Възлага на 
изпълнителния директор да обяви корекцията на страниците на Уеб сайта на МИГ 
Исперих и уведоми Управляващият орган за поканата, че обявената ПРОЦЕДУРА 

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 111/2012-1 с начало: 21.05.2012г. ще бъде 
с краен срок за кандидатстване: 23.07.2012г.  

 

 

Гласуване на 

решението: 

 
Прието с 
единодушие 

 

По втора точка от дневния ред: 

 

        Решение 3.  УС на МИГ приема длъжностно щатно разписание и поименно 

щатно разписание за служителите на МИГ Исперих за 2012г., считано от 

27.01.2012г. 

 
 
 
Прието с 

единодушие 
 

По четвърта точка от дневния ред 

 

       Решение 4. Възлага на Емилия Германова да подготви провеждане на обмяна на 
опит с други МИГ. 

 

 

 
Прието с 
единодушие 
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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. 
 
 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Актуализирана покана за кандидатстване по мярка 111 от Стратегията за местно развитие на МИГ 
Исперих, процедура 111/2012-1. 

2. Длъжностно щатно разписание и поименно щатно разписание за служителите на МИГ 

Исперих. 

 

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

Гинка Георгиева  

 

 

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

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

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

 Теодора Каменарова 
 
.................................. 

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

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

 


