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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

05.09.2012 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 
Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 
05.09.2012 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. Джанан Родоплу– член на УС, ЕГН ********** 
5. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ********** 
6. Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН ********** 
7. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН ********** 
8. Нуртен Хасанова – член на УС, ЕГН ********** 

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

 
 
няма 

Присъствали лица- 
нечленове на 

Управителния съвет 
 

 
Гинка Маринова Георгиева 

Дневен ред на заседанието: 
 

1. Приемане на документацията по мярка 111, включена в 
Стратегията на МИГ Исперих, във връзка с предстоящо обявяване 
на покана за прием на проекти (01.10 - 14.11. 2012 г.).  

2. Организационни. 
 
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 

 
 

За протоколист на заседанието бе предложена Гинка Маринова 

Гласуване:  9 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” - няма. 
  
По първа точка от дневния ред г-жа Емилия Германова – Изпълнителен директор информира  
членовете на УС, че процедура  № 111/2012-1 е приключила и  наличния бюджет по мярка 111 е 
8 838,44 лв. Изпълнителният директор обяви, че съгласно Процедурния наръчник на МИГ Исперих за 
прилагане  Стратегията за местно развитие,  всички документи за кандидатстване  с проекти по мерка 
111 към Стратегията са предварително одобрени на заседанието на УС от 08.08.2012г.  трябва да бъдат 
одобрени от УС. 
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Предлага да се  обявени за втори път процедура за кандидатстване по мярка 111. Цялата документация 
за мярка 111 беше приета на заседание на УС през май  2012г. и тя остава непроменена.  

Предлага да бъде променен индикативния график за прием по мерки към СМР на МИГ Исперих, като 
се актуализира  с включване на втората покана по мярка 111. 

По втора точка от дневния ред г-жа Емилия Германова – Изпълнителен директор информира 
присъстващите за проведените разговори и подготовката за работно посещение – обмяна на опит на 
представителина МИГ Исперих в Испания, с домакини МИГ Куенка . Посещението ще се проведе през 
месец ноември 2012г. от 8/10 – тръгване до12/ 14 – връщане. Тъй като разполагаме с ограничена сума 
за командировки в чужбина, може би част от разходите – дневни или нощувки, ще бъдат за сметка на 

участниците.  
 
 
III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред: 

Решение 1.  На основание т. 32 от Процедурния наръчник на МИГ Исперих за  
прилагане Стратегията за местно развитие, УС на МИГ обявява: 

1. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 111/2012-2  

по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и 

разпространение на научни знания”/ Нови знания – модерни стопанства от 
Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих с начало от 
01.10.2012г и краен срок за кандидатстване 14.11.2012г.  

Решение 1.2. УС на МИГ Исперих възлага на Изпълнителния директор на 

МИГ – Исперих да организира изпълнението на процедура НОМЕР 111/2012-2 

набиране на проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих с начало  
01.10.2012г. и краен срок за кандидатстване 14.11.2012г.  

       

 

Гласуване на 

решението: 

 

 
 
Прието с 
единодушие 
 
 
 
Прието с 

единодушие 
 

По втора точка от дневния ред: 

        Решение 2. УС на МИГ приема информацията, представена от изпълнителния 

директор. Приема актуалицзиран индикативен график за покани по мерките 

към СМР .  
 

 
 
 
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 19.00 часа. 
 
 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

Гинка Георгиева  
 

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

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

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

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

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

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

 Зейти Мехмед 
 

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

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

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

 


