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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

15.02.2012 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 Офис на СНЦ “МИГ – 
Исперих” 15.02.2012 г./ 17.30 часа 
 

Председател на заседанието: Даринка Романска –Вискова, председател на сдружението 

 
Присъстващи или 
представени членове: 
 
 
 
 

 
 
  
 
Отсъстващи: 

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. Шенай Юсуф – член на УС, ЕГН ********** 
6. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ********** 

7. Джанан Родоплу - член на УС, ЕГН ********** 
8. Махмуре Хюсмен - член на УС, ЕГН ********** 
9. Нуртен Хасанова – член на УС, ЕГН ********** 

 
няма 

 
Присъствали лица- 
нечленове на 
Управителния съвет 

 

 
Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколчик. 

Дневен ред на заседанието: 
 

1. Доклад на изпълнителния директор ма МИГ Исперих за 
необходимостта от промяна в съдържанието поканите за 
кандидатстване по мерки 121, 311 и 312 към Стратегията за местно 
развитие за територията на община Исперих.                          

Докладва: Изпълнителният директор 
 
2. Приемане на решение за промяна в крайния срок за подаване на 

проекти по обявените процедури: 
√ №  121 /2012-1 по мярка “Модернизиране на 

земеделските стопанства”/ Печелившо земеделие . 
√ №  311/2012-1 “Разнообразяване към неземеделски 

дейности”/ Неземеделски дейности и нови бизнес 
инициативи на земеделски производители. 

√ № 312 /2012-1 по мярка “Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия”/ Предприемаческа 
инициатива за нови стоки и услуги. 

Докладва: Изпълнителният директор 
 

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 
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По първа точка от дневния ред, докладът беше раздаден предварително на членовете. Станаха следните 
разисквания: 

Емилия Германова, изпълнителен директор на МИГ Исперих, каза че след като е констатирана грешката в 
поканите е направила консултация с експерта, който е работил при подготовката на Стратегията и 
препоръката е била да се направи корекция на поканите по обявените мерки. 
Даринка Романска: Редно е да се направи такава корекция защото текстът на поканата е подвеждащ по 
отношение на допустимият размер на финансово подпомагане. УС на МИГ трябва да вземе решение за 
актуализиране съдържанието на поканата и  да подкрепи направеното в доклада предложение за 
удължаване срока за кандидатстване по мерки 121, 311 и 312 към Стратегията. 

 
По втора точка  Нямаше разисквания. 

 

  
  
III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред: 

Решение 1.1.  УС на МИГ Исперих приема промяна в текста на обявената покана за 
кандидатстване към Стратегията за местно развитие за територията на община 
Исперих по процедура №  121 /2012-1, мярка “Модернизиране на земеделските 
стопанства”/ Печелившо земеделие към, като определя Максимален размер на общите 
допустими разходи за проект: 120 000 лв. 

 

Решение 1.2.  УС на МИГ Исперих приема промяна в текста на обявената покана за 
кандидатстване към Стратегията за местно развитие за територията на община 

Исперих по процедура №  311/2012-1 “Разнообразяване към неземеделски дейности”/ 
Неземеделски дейности и нови бизнес инициативи на земеделски производители, като 
определя Максимален размер на общите допустими разходи за проект: 100 000 лв. 

 
Решение 1.3.  УС на МИГ Исперих приема промяна в текста на обявената покана за 
кандидатстване към Стратегията за местно развитие за територията на община 
Исперих по процедура №  312 /2012-1 по мярка “Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия”/ Предприемаческа инициатива за нови стоки и услуги, като 
определя Максимален размер на общите допустими разходи за проект: 100 000 лв. 

 

Гласуване на 

решението: 

 

Прието с 
единодушие 
 
 
 
 
Прието с 
единодушие 

 
 
 
 
 
Прието с 
единодушие 

 

По точка втора от дневния ред: 

 

Решение 2.1  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 16.03.2012 на 23.03.2012г. 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 121/2012-1 с начало: 30.01.2012г. ще бъде с краен срок за кандидатстване: 
23.03.2012г.  
 
Решение 2.2  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 16.03.2012 на 
23.03.2012г. 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 131/2012-1 с начало: 
30.01.2012г. ще бъде с краен срок за кандидатстване: 23.03.2012г.  

 
Решение 2.3  УС на МИГ Исперих дава съгласие да бъде променен крайният срок за 
прием на проекти по мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на 

 
 
Прието с 
единодушие 

 

 

 

 
 
 
 

Прието с 

единодушие 
 

 

 

 

 

 

 

Прието с 
единодушие 
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микропредприятия”/ Предприемаческа инициатива за нови стоки и услуги, от 
Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих от 16.03.2012 на 
23.03.2012г. 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 312/2012-1 с начало: 
30.01.2012г. ще бъде с краен срок за кандидатстване: 23.03.2012г.  
 

 

  

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. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
1. Доклад на изпълнителния директор ма МИГ Исперих за необходимостта от промяна в 

съдържанието поканите за кандидатстване по мерки 121, 311 и 312 към Стратегията за местно 
развитие за територията на община Исперих 

2. Актуализирана покана кандидатстване с проекти по мярка 121 “Модернизиране на земеделските 
стопанства”/ Печелившо земеделие от Стратегията за местно развитие за територията на община 

Исперих  
3. Актуализирана покана кандидатстване с 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. 

4. Актуализирана покана кандидатстване с 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. 

 
 

 

Председател на УС: ...........................                   

Даринка Романска - Вискова  

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

Гинка Георгиева  

 

Членове на УС, присъствали на заседанието: 

 
1. Емилия Германова                ...................................         

 
2. Зейти Мехмед                        ........................................ 

 
3. Габриела Маринова              ........................................ 

 
4. Шенай Юсуф                         ........................................ 

 
5. Теодора Каменарова             ........................................  

 

6. Джанан Родоплу                   ...................................  


