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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

09.02.2015 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

09.02.2015г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсъстват:  

1. Даниел Димитров – председател на УС, ЕГН**********; 

2. Емилия Германова – Изпълнителен директор, ЕГН **********; 

3. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН ********** 

4. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ********** 

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

6. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН ********** 

7. Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН********** 

8. Елис Салим  – член на УС, ЕГН ********** 

9. Евгения Стефанова- Николова  – член на УС, ЕГН ********** 

 

няма 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколист. 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Приемане на Годишен доклад за 2014г. по член 23.(2) т.16 от 

Наредба 23/ 18.12.2009 г. 

Докладва: Е. Германова  

 

2. Приемане на щатно разписание на длъжностите в екипа на МИГ 

Исперих за 2015г. ( период 01.01 – 30.09.2015г.) 

Докладва: Даниел Деимитров  

  

3.  Приемане на вътрешни правила  за избор на изпълнители  и 

прилагане на ЗОП и вътрешни правила за поддържане на профил на 

купувача. 

     Докладва: Е. Германова 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 100 % от 

членовете.  

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  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 докладва изпълнителния директор Емилия Германова, която  запозна 

членовете на УС с Годишен доклад за 2014г. по член 23.(2) т.16 от Наредба 23/18.12.2009г. Докладът бе 
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предоставен на всеки член на УС за  мнение и предложения предварително. Нямаше разисквания по 

точката. Годишният доклад бе гласуван. 

 

По втора точка от дневния ред от дневния ред г-жа Емилия Германова запозна членовете на УС  с 

предложението за щатно разписание през 2015г. за периода на проекта – до 30.09.2015г. Щатното 

разписание е направено на база прието от УС на МИГ на януарското заседание изменение на бюджета за 

управление на МИГ за 2015г. Неусвоените средства за управление – остатък от 2013г. и 2014г. бяха 

прехвърлени в бюджета на 2015г. Щатното разписание е направено при спазване изискванията за 

балансирано изразходване на средствата за управление и за придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за развитието на територията - 60/40. Спазено е също изискването за съотношение 

на минималната заплата спрямо заплатата по позиции в екипа – за изпълнителен директор – не повече от 

6 минимални работни заплати и за останалите членове на екипа – не повече от 4 минимални работни 

заплати. Нямаше разисквания по точката.  

 
По трета точка от дневния ред г-жа Емилия Германова запозна членовете на УС  с  изготвените 

вътрешни правила  за избор на изпълнители  и прилагане на ЗОП и вътрешни правила за поддържане на 

профил на купувача .  Предложения и коментари не бяха направени. Вътрешните правила бяха  гласувани. 

 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема годишния доклад за 2014г. по член 23.(2) т.16 от 

Наредба 23/ 18.12.2009. Възлага на изпълнителния директор да подготви  и внесе в МЗХ 

доклада в срок до 15.02.2014г.   

Гласуване на 

решението: 

 

Прието с 

единодушие 

 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема щатното разписание на МИГ Исперих за 

работата през 2015г. 

 

 

Прието с 

единодушие 

По трета точка от дневния ред 

Решение 3.1 УС на МИГ Исперих приема вътрешните правила на МИГ Исперих за избор 

на изпълнители и прилагане на ЗОП.  

 

Прието с 

единодушие 

   Решение 3.2 УС на МИГ Исперих приема вътрешните правила за поддържане на 

профила на купувачаот  Местна инициативна група - Исперих, съгласно ЗОП. 

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 18.25 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

2. Годишен доклад за 2014г. по член 23.(2) т.16 от Наредба 23/ 18.12.2009г. 

3. Щатното разписание на МИГ Исперих за работата през 2015г. 

4. Вътрешни правила  за избор на изпълнители  и прилагане на ЗОП. 

5. Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача. 

 

 

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

Гинка Георгиева  

 

Председател на УС:     
Даниел Димитров 

 

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

 

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

 
Габриела Маринова 

 

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

 
Теодора Каменарова 

 

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

 
Махмуре Хюсмен            

 

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

 
Зейти Мехмед 

 

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

 
Джанан Родоплу 

 

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

 
Елис Салим 

 

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

 
Евгения Стефанова- Николова 

 

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

 


