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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

28.02.2012 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на 
провеждане: 

гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 Офис на СНЦ “МИГ – 
Исперих” 28.02.2012 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. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН ********** 
4. Шенай Юсуф – член на УС, ЕГН ********** 
5. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ********** 

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

 
Присъствали лица- не 

членове на Управителния 
съвет 
 

Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколчик. 

Дневен ред на 
заседанието: 
 

1. Избор на  експерти - оценители и участници в комисията за избор на 

проекти.  

Докладва: Изпълнителният директор 

2. Информация за работата по популяризиране на Стратегията и 

предоставените консултации на потенциални кандидати с проекти по 

мерки 7.1, 121, 311 и 312.  

Докладва: Изпълнителният директор 

3. Насрочване на общо събрание на МИГ Исперих за отчитане 

дейността през 2011г. 

Докладва: Изпълнителният директор 

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 
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По първа точка от дневния ред, Емилия Германова, изпълнителен директор на МИГ Исперих,  запозна 
членовете на УС работата на екипа за набиране на експерти оценители на проекти. Съгласно представения 

доклад, през м. януари бе обявена покана за оценители на проекти по мерки от Стратегията на 

МИГ Исперих с краен срок за кандидатстване 22.02.2012г.  

Получени са общо 30 броя комплекта с документи. При приемането им върху първата страница 

от заявлението се изписва входящия номер и дата на постъпване. Въз основа на данните от 

постъпилите документи е изготвен регистър, а на всеки кандидат е изпратено електронно писмо с 

данни за входящ номер и информация за крайния срок, в който МИГ Исперих ще обяви 

избраните  експерти - оценители.   

Съгласно изискванията по процедурата за избор на експерти оценители, със заповед на ИД беше 

определен представител на екипа, който да направи проверка за административно съответствие. 

Проверката е извършена, за всеки кандидат е попълнен контролен лист за административно 

съответствие част А и подготвен доклад. 

На днешното заседание  ще се извърши проверка на всички постъпили документи, по реда на  

отразен в регистъра. На база на извършената проверка бе констатирано, че в 3 пакета от 

документи с Вх. № 20-ЕО-13/20.02.2012г.; № 21-ЕО-14/20.02.2012г. и № 24-ЕО-17/20.02.2012г.;    

има липсващи документи и/или несъответствия, които се отнасят до неправилно 

попълнени документи. Те също са на разположение за проверка от членове на УС на днешното 

заседание.  

Съгласно вътрешните правила, приети решение № 4.1/ 12.12.2011г., от УС на СНЦ “МИГ – 

Исперих” трябва да бъдат избрани експерти оценители по конкретните мерки от Стратегията на 

МИГ Исперих.  

 

Членовете на УС преминаха към извършване на проверка за наличието на професионален опит и 

квалификация, съгласно посочените изисквания по обява. Всеки член на УС извърши проверка на 

5 или 6 комплекта от представените документите и попълни част Б на контролният лист, със 

съответния брой точки и се подписа на контролния лист. Въз основа на посочените изисквания и 

представените документи, 27 кандидати бяха оценени с минимум 10 точки. 

На база на извършената проверка и резултати от контролните листи бе съставен разширен списък 

на кандидатите, избрани за външни експерти – оценители на проекти към Стратегията на МИГ 

Исперих, приложение към настоящия протокол.  

 
По втора точка   

 

Изпълнителният директор информира членовете на УС, че са наети двама консултанти. Г -н Бейти 

Бекир е консултант по мярка 121. Г-жа Галя Колева е консултант по мярка 311 и 312. Дните за 

консултации са обявени в поканата, но се предоставят и извън посочените дати. В рамките на 

първата покана за кандидатстване по обявените мерки са предоставени повече от 35 консултации 

на потенциални кандидати. В пет населени места от територията са проведени информационни 

срещи, проведено е и едно обучение за разработване на проекти по Мярка 7.1 към Стратегията с 

бенефициенти – НПО.  

 

Нямаше разисквания. 

 

 

По трета точка от дневния ред бе направено предложение Общото събрание за отчитане дейността 

на МИГ Исперих за 2011г да се проведе на 09.04.2012г. в понеделник от 17.30 часа в офиса на 

МИГ Исперих. Изпълнителният директор предложи в дневният ред да включва информация за 

подадени проекти по мерки към СМР в рамките на първата покана за кандидатстване.  
 

 

По точка четвърта изпълнителният директор информира, че все още няма потвърждение от 

МЗХ за одобрение на бюджета на МИГ за 2012г.  
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III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред: 

Решение 1.1.  УС на МИГ Исперих определя следните експерти за оценители на 
проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих, които ще участват в 

Комисията за избор на проекти и съставят разширен списък от експерти на МИГ 
Исперих: Станимир Иванов Кискинов; Росица Николова Кирова; Боряна Иванова 
Матева; Павлина Савова Йончина; Лора Арам Саркисян; Даниела Стефанова 
Янева; Микаела Николаева Здравкова; Галина Петрова Даскалова; Надя Иванова 
Антонова; Пламен Маринов Чингаров; Диана Неделчева Бебенова – Николова; 
Гювен Вадет Думанджъ; Борислава Александрова Младенова; Грациела 
Костадинова Ранкова – Недева; Стоянка Иванова Йорданова; Моазес Джевдет 

Мехмед; Димитър Маринов Димитров; Даниела Цветанова Станева – Петкова; 
Йорданка Иванова Димитрова; Павлин Тодоров Петров; Ася Димитрова Неделчева 
– Неделчева; Галина Кирилова Иванова; Ирина Иванова Сайкова; Айджан Ахмед 
Бейтула; Евдокия Василева Георгиева; Антоанета Свиленова Янева; Надежда 
Друмева Бобчева.  

 
Решение 1.2.  УС на МИГ Исперих възлага на Изпълнителния директор да публикува в 

Уеб сайта на МИГ Исперих  разширения списък с експерти, избрани да бъдат 

оценители на проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих. 
 

По точка втора от дневния ред няма взети решения 

 
По точка трета от дневния ред: 

Решение 3.1.  УС на МИГ Исперих, на основание чл. 26, ал.1 ЗЮЛНЦ и чл.24 (1, 3) от 

Устава на сдружението да свика Общо събрание на  09.04.2012г. (понеделник) от 17.30 
ч. в офиса на МИГ Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. “Васил Левски“ 99, при 
следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността  на сдружението през 2012 г. 
 

2. Информация за дейността на МИГ Исперих за прилагане Стратегията за местно 
развитие през първото тримесечие на 2012г. 

 
3. Доклад във връзка с чл. 27 (4) от устава на МИГ Исперих.  
4. Допълване състава на УС на МИГ Исперих. 
5. Приемане правила за работа на комисията за избор на проекти по мерки към 

Стратегията на МИГ Исперих  
   

 
Във връзка с горното решение оправомощава Председателя на сдружението да 

предприеме необходимите действия за свикване на Общото събрание съгласно чл. 24, 
ал. 1 и 3 от Устава на сдружението свързани с подготовка на поканата до членовете и 
обявата за провеждането му на 09 април 2012 г. 

 

Гласуване на 

решението: 

 
 
Прието с 

единодушие 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Прието с 
единодушие 

 
 
 
 
 
 
 

Прието с 
единодушие 
 

По точка втора от дневния ред няма взети решения  

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради  което 
заседанието е закрито в 20.30 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Доклад на изпълнителния директор на МИГ Исперих за постъпили документи от кандидати за 
експерти оценители на проекти  по мерки към Стратегията на МИГ Исперих и извършена 
проверка в част А на контролните листи. 

2. Списък на кандидати за външни експерти – оценители с нередовни документи  
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3. Списък на кандидати за външни експерти – оценители, които ще бъдат поканени да вземат 

участие в Комисията за избор на проекти и работят като оценители на проекти по Мерки 

към СМР. 
 

 

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

Даринка Романска - Вискова  

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

Гинка Георгиева  

 

Членове на УС, присъствали на заседанието: 

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

 

2. Махмуре Хюсмен          .................................. 

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

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

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

 

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

 
 
 

  


