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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

07.05.2012 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 
Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 
07.05.2012 г./ 17.30 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на УС 
Присъстващи или 
представени членове: 

 
 
 
 
 
 
 

1. Даниел Димитров – 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. Шенай Юсуф – член на УС, ЕГН ********** 
7. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ********** 

8. Джанан Родоплу– член на УС, ЕГН ********** и 

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

 
Присъствали лица- 
нечленове на 
Управителния съвет 
 

 
Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколист. 

Дневен ред на заседанието: 
 

1. Информация за срещата на представители на МИГ и ДФ 

Земеделие – София.  

2. Информация за срещата на представители на МИГ 

и Европейската селска мрежа на 27 и 28 април в Брюксел.  

3. Приемане на промяна в индикативния график за прием на 

проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих.  

4. Приемане на документацията по мерки 111, 321 и 322, включени 

в Стратегията на МИГ Исперих, във връзка с предстоящо 

обявяване на покана за прием на проекти (21.05 - 13.07 2012г по 

мерки 7.1, 111, 321 и 322).  

5. Вземане на решение за обявяване на процедури за набиране на 

проекти по мерки 7.1; 111; 321 и 322  към Стратегията на МИГ 
Исперих за периода 21.05.2012 – 13.07.2012г. 

6. Упълномощаване член на УС на МИГ за подписване на 

договори/командировки на Председателя на на УС. 
 

 

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 

 
 

По първа точка от дневния ред г-жа Емилия Германова – Изпълнителен директор информира 
присъстващите за участието на трима представители на МИГ Исперих в работна среща  в ДФ 
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Земеделие София. На срещата са обсъдени указанията на фонда за предоставяне на документацията на 
МИГ за процедурите по избор на проекти и документацията на самите проекти. Решения по тази точка 
не бяха  приети. 
 

По втора точка: Емилия Германова, изпълнителен директор на сдружението, информира членовете на 
УС за посещение в Брюксел и участие в работна среща на Европейската селска мрежа и представители 
на МИГ от Европа. Основните обсъждани въпроси касаят подготовката на Стратегиите от МИГ за 
новия програмен период 2014 – 2020 г. Новото е че Стратегиите ще се финансират не само от ЕЗФРСР 
но и от други фондове и национални програми, като: кохезионен фонд  или оперативна програма за 
човешки ресурси. Решения по тази точка не бяха  приети. 
 
По трета точка  

Изпълнителният директор  предложи за обсъждане промяна на Индикативната годишна програма за 
отваряне на сесии за кандидатстване по мерки към Стратегията на МИГ Исперих. Предложението бе 
да се удължи срокът за прием на проекти с начало 21.05.2012г  и краен срок 06.07.2012г, да стане с 
краен срок 13.07.2012г.   
 
По четвърта точка 
Членовете на УС предварително бяха запознати с документите, изпратени им по мейл. 

Изпълнителният директор обяви, че съгласно Процедурния наръчник на МИГ Исперих за прилагане  
Стратегията за местно развитие,  всички документи за кандидатстване  с проекти по мерки към 
Стратегията трябва да бъдат одобрени от УС. 
Мерките, по които ще бъдат обявени процедури за кандидатстване са: 7.1. 111, 321, 322. За първи път 
ще бъдат обявени процедури за кандидатстване по мерки: 111, 321, 322. При тях заявленията за 
кандидатстване към МИГ са допълнени с раздел с целеви стойности на индикаторите от Стратегията – 
общи и за конкретната мярка, като основанието за това е вписано в Стратегията за местно развитие на 

МИГ, УС на МИГ Исперих, раздел 7 “Мониторинг и оценка”. Цялата документация за мярка 7.1 беше 
приета на заседание на УС през декември 2011г и тя остава непроменена. Указанията за попълване на 
документите по мерки:111, 321, 322 са преработени по изискванията на Стратегията на МИГ Исперих 
от екипа на МИГ, като е ползвана цялата налична информация и документация от ПРСР. Промяната се 
отнася до финансовите параметри на проектите, общият бюджет по съответната мярка, начините за 
получаване на информация, допустимите дейности/ разходи и др.  

Съгласно Процедурния наръчник, промени в публикуваните документи могат да се правят само с 
решение на 2/3 от членовете на УС, след мотивирано предложение на изпълнителния директор до УС 
на МИГ, ако то не противоречи на одобрените изисквания в Стратегията и указанията на УО на ПРСР. 
Ако се направи такава промяна по време на вече обявена сесия за кандидатстване,  срокът за подаване 

на документи се удължава наново и се осигурява достатъчно разяснителна кампания по новите 
промени. 
 

По пета точка  

Председателят на УС информира членовете, че съгласно приетият Индидкативен график, през месец 
май следва обявяване на процедурите за набиране на проекти по мерки 7.1; 111; 321 и 322  към 
Стратегията на МИГ Исперих за периода 21.05.2012 – 13.07.2012г. Обявяването ще стане чрез 

публикуване на покани на Уеб сайта на МЗХ, МИГ Исперих и регионалния вестник Гледища – днес. 
 

По шеста точка  

Председателя на УС информира членовете, че в бюджета за 2012г. са планирани възнаграждения на 
членовете на Комисията за избор на проекти  за участие в заседания за одобрение на постъпили 
проекти за финансиране. Възнагражденията се изплащат на основание сключен граждански договор. 
За да се сключи договор с председателя на УС е необходимо да се упълномощи член на УС, който да 
подписва договори/командировки от страна на възложителя. Г-н Димитров предлага да се 

упълномощи изп. директор Емилия Германова.   
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III. РЕШЕНИЯ 

По точка трета от дневния ред: 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема актуализацията на годишната 
индикативна програма за отваряне на сесии за кандидатстване с проекти по мерки от 
Стратегията за местно развитие на територията на МИГ Исперих през 2012г., в който 
следващата сесия е с начало 21.05.2012г  и краен срок 13.07.2012г. 

 

Гласуване на 

решението: 

 

Прието с 
единодушие 
 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

Решение 2.  На основание т. 32 от Процедурния наръчник на МИГ Исперих за  

прилагане Стратегията за местно развитие, УС на МИГ Исперих одобрява 

съдържанието и приема следните документи, за кандидатстване с проекти към 
Стратегията за бенефициенти от територията: 

1. Заявления и Указания за кандидатстване по мярка: 111 към СМР, 
2. Заявления и Указания за кандидатстване по мярка: 321 към СМР, 
3. Заявления и Указания за кандидатстване по мярка: 322 към СМР, 

 
 
 
Прието с 
единодушие 

 

 

По точка пета от дневния ред 

        Решение 3. 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 7.1/2012-2  

по мярка “Напред към наследството – територията Исперих ни обединява” 
от Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих с начало от 
21.05.2012г. и краен срок за кандидатстване 13.07.2012г.  

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

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 
21.05.2012г и краен срок за кандидатстване 13.07.2012г.  

3. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 321 /2012-1  

по мярка “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 с начало от 21.05.2012г и краен срок за 
кандидатстване 13.07.2012г.  

4. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 322 /2012-1  

по мярка “Обновяване и развитие на населените места”/ Привлекателна 

жизнена среда – витални селища, зелена територия от Стратегията за местно 
развитие за територията на община Исперих с начало от 21.05.2012г. и краен срок 
за кандидатстване 13.07.2012г.  

        Решение 3.5. УС на МИГ Исперих възлага на Изпълнителния директор 

на МИГ – Исперих да организира изпълнението на процедури: НОМЕР 

7.1/2012-2; НОМЕР 111 /2012-1; НОМЕР 321 /2012-1; НОМЕР 322 /2012-1 ЗА 

набиране на проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих с начало  
21.05.2012г и краен срок за кандидатстване 13.07.2012г.  

По точка шест от дневния ред 

Решение 4. УС на МИГ Исперих упълномощава изп. директор Емилия 
Германова подписва граждански договори/командировки на Председателя на УС 
от страна на възложителя. 

 

 

 
 
 
 
Прието с 
единодушие 
 
 

Прието с 
единодушие 
 
 
 
Прието с 
единодушие 

 
 
 
 
 
Прието с 
единодушие 
 

 
 
Прието с 
единодушие 
 
 
 

 

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 18.30 часа. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

VІ. ДОКУМЕНТИ  
2. Актуализирана годишна индикативна програма за 2012г. за отваряне на сесии за кандидатстване 

по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих. 
3. Заявления и указания за кандидатстване по мерки 111, 321 и 322 към Стратегията на МИГ 

Исперих. 

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

Гинка Георгиева  

 

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

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

Зейти Мехмед ...................................... 
 
Габриела Маринова ............................. 
 
Нуртен Хасанова ................................. 
 

Теодора Каменарова ........................... 
 
Джанан Родоплу................................... 
 
Махмуре Хюсмен.................................. 
 

 


