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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

31.01.2012 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 Офис на СНЦ “МИГ – 
Исперих” 31.01.2012 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 ********** 
 
Махмуре Хюсмен - член на УС, ЕГН ********** 
Нуртен Хасанова – член на УС, ЕГН ********** 
 

Присъствали лица- 

нечленове на 
Управителния съвет 
 

 

Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколист. 

Дневен ред на заседанието: 
 

1. Приемане на годишен доклад за отчитане стратегията за местно 

развитие на МИГ Исперих 
Докладва: Изпълнителният директор 

2. Приемане на промяна в крайният срок за приемане на проекти по 

процедура № 7.1/2012 -1 “Напред към наследството – територията 
Исперих ни обединява”  

Докладва: Изпълнителният директор 

3. Приемане на коригиран бюджет за 2012г.  

Докладва: Изпълнителният директор 

4. Приемане актуализация на Комуникационния план във връзка с 

промяна в бюджета на МИГ Исперих. 
Докладва: Изпълнителният директор 

5. Приемане на числови критерии по компоненти от контролните листи 

за оценители, извършващи техническа експертна оценка на проекти по 
мерки 121, 311 и 312, подадени към Стратегията за местно развитие на 
МИГ Исперих.  

                           Докладва: Изпълнителният директор 

6. Разни. 

 
Констатации на 
председателя на 
заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 77 % 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 срокът, който  обхваща годишния 
доклад съвпада със срока, на първия тримесечен отчет 13.10 - 31.12.2011г. Годишният доклад изисква 
отчет за прякото изпълнение на Стратегията на МИГ – обявени и приключили покани за кандидатстване 
по мерки, съответствие с целите и приоритетите на Стратегията, проследява изпълнението на заложените 
индикатори. За това в доклада са посочени всички индикатори за наблюдение, но поради това, че през 
2011г. са направени две обучения и пет информационни срещи, само те са отразени в индикаторите.  
Габриела Симеонова каза, че тепърва предстои същинската работа на МИГ Исперих и работа с 

кандидатите, които ще подават проекти по мерки към стратегията.  
 

 

По втора точка  предложи актуализирания вариант на поканата.  Нямаше разисквания. 
 

По трета точка изпълнителния директор представи коригирания бюджет. Даде обяснение за  изискването 
в съотношение 60 /40 между бюджета за управление и този за дейности на МИГ.   
Станаха следните разисквания: Теодора Каменарова попита защо годишната поддръжка на Уеб сайта е на 

тази стойност (1620,00) лв. и каза, че нейна приятелка си купила Уеб сайт за 450 лева и плащала месечна 
такса от 20 лева. В отговор изпълнителният директор заяви, че това не е търговски сайт и той се обновява  
и разширява не само с документи, снимки и др. би могло да се качват видеоклипове и др. информационни 
файлове в бъдеще.   
 

По четвърта точка 

Изпълнителния директор запозна членовете на УС с актуализираната таблица в Комуникационния план 
към Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих. Нямаше разисквания. 

 

 

По пета точка 

Даринка Романска, председател на УС изрази съмнение, така посочените показатели:  “Проектът 
допринася за диверсификация на земеделското стопанство към алтернативни земеделски култури и/или 
продукти с по-висока добавена стойност (например органично земеделие)” и “Проектът допринася за 
въвеждане на нови технологии и/ или достигане стандарти на ЕС”, всеки от които  се оценява по 25 т. 
няма да бъдат достигнати от местните кандидати.  Тези стандарти  са много сложни и малките ЗП няма  да  

могат да се възползват от мерките към Стратегията. 
Емилия Германова каза, че те се отнасят към критерия “Принос за модернизацията и повишаване на 
конкурентоспособността” и са приети на обществен форум при подготовката на Стратегията на МИГ 
Исперих. Изрази безпокойство, че ако така се разбира, то и бенефициентите може да останат с 
впечатление, че са неизбираеми. Според нея всяка нова техника, закупен инвентари и др. допринася за 
подобряване на конкурентоспособността. Предлагам при изчисляване икономическата ефективност на 
инвестицията, стойност на дисконтовия процент не по- малка от 6 за бизнес планове на проекти по М 121, 

и не по- малка от 9 за бизнес плановете за проекти, по М 311 и 312. Срокът за откупуване на инвестицията 
да бъде в рамките на срока на бизнес плана по съответния проект. 
Шенай Юсуф каза, че техниката може да бъде оценена и с показателя за подобрена енергийна 
ефективност, новите машини и техника в стопанството действително допринасят за опазване на околната 
среда. По този начин ще бъдат достигнати минимума от 30 точки, за да се предложи за финансиране. 
Зейти Мехмед  всички фермери са задължени да достигнат стандартите на ЕС, за това са субсидиите, за 
това е помощта. Стандартите са известни и под името добри производствени практики и всеки 
бенефициент на ПРСР  е длъжен преди приключване на проекта си да докаже че е достигнал такива 

стандарти като: хуманно отношение към животните, за запазване структурата и органичното вещество в 
почвата и други. Подкрепя предложението за дисконтова норма и срок за откупуване.  
 
По шеста точка  

Коментирани бяха следните въпроси: 
1. При консултации на потенциални кандидати с проекти към СМР на МИГ Исперих, които са 

наематели на общинска собственост възниква проблем със срока на наема, който е 5 години, с 

възможност за удължаване с още 5 години, но след приключване на първия пет годишен период. 
Изпълнителният директор е уведомил за това секретаря на общината г-жа Севим Адем, която  
счита, че евентуална промяна, с цел удължаване срока на първоначалния договор,  касае промяна в 

 



 3 

наредбата за отдаване на общинска собственост и е въпрос който може да се реши от общинските 
съветници. 

 

2. Изпълнителният директор информира членовете на УС за проявения интерес към отворените 
мерки към стратегията. 

 
III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред: 

Решение 1.  На основание раздел  ІІІ. 4. т. 186  от Процедурния наръчник на МИГ 

Исперих за прилагане Стратегията за местно развитие, УС на МИГ Исперих 
приема годишния доклад за отчитане Стратегията за местно развитие на МИГ 
Исперих за 2011г.  

 

 

Гласуване на 

решението: 

 
Прието с 
единодушие 
 

По точка втора от дневния ред: 

 

Решение 2.1.  УС на МИГ Исперих приема допълнението към поканата за 

кандидатстване с проекти по мярка 7.1. “Напред към наследството – територията 
Исперих ни обединява” от Стратегията за местно развитие за територията на 
община Исперих. 
Решение 2.2.  УС на МИГ Исперих дава съгласие да бъде променен крайният срок 
за прием на проекти по мярка 7.1. “Напред към наследството – територията 
Исперих ни обединява” от Стратегията за местно развитие за територията на 
община Исперих от 29.02.2012 на 09.03.2012г. 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 71/2012-1 с начало: 11.01.2012г. ще бъде с краен срок за 
кандидатстване: 09.03.2012г.  
 

 
 
Прието с 

единодушие 
 

 

 

Прието с 
единодушие 
 
 

 
 

По точка трета от дневния ред: 

 

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема коригирания бюджет заявление за 
планирани дейности и разходи на МИГ Исперих за дейности за управление и 
оживление на територията за 2012г. 

   

 

Прието с 
единодушие 
 

 

По точка четвърта от дневния ред: 

 

Решение 4. УС на МИГ Исперих приема актуализацията на Комуникационния 
план към Стратегията за местно развитие за територията на Община Исперих и 
възлага изпълнението и на Изпълнителния директор. 

 
 
Прието с 
единодушие 
 
 

 

По точка пета от дневния ред: 

Решение 5. УС на МИГ Исперих приема, при изчисляване икономическата 
ефективност на инвестицията от експертите оценители, стойността на 
дисконтовия процент да бъде не по- малка от 6 за бизнес планове на проекти по М 
121, и не по- малка от 9 за бизнес плановете за проекти по М 311 и 312. Срокът за 
откупуване на инвестицията да бъде в рамките на срока на бизнес плана по 
съответния проект. 
 

 
 

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 20.30 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

 
2. Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията на МИГ Исперих 
3. Актуализирана покана кандидатстване с проекти по мярка 7.1. “Напред към наследството – 

територията Исперих ни обединява” от Стратегията за местно развитие за територията на община 

Исперих. 
4. Бюджет – заявление за  планирани дейности и разходи през 2012г. 
5. Таблица – актуализирана част от комуникационния план на МИГ- 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                   ........................................  


