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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

10.03.2015 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

10.03.2015г./ 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. Обсъждане на предложение за обявяване на конкурс за позицията 

технически асистент на МИГ Исперих.  

Докладва: Е. Германова 

  

2.  Информация за ВОМР - мярка 19 в ПРСР 2014-2020г.  

Докладва: Е. Германова      

 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

3. Свикване на общо събрание на сдружението. 

Докладва: Д. Димитров 

 

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: Изпълнителният директор запозна членовете на УС с  молбата на 

Николай Николов – технически асистент на МИГ Исперих да напусне работа и това, че ще се мести да 

живее в друг град. Обясни колко e важно да се попълни своевременно състава на екипа, тъй като 

предстоят  много  задачи свързани с изпълнение на проекта и подготовка на документацията на 

бенефициенти за окончателно плащане. След ползване на отпуск за 2015г, техническият асистент е 

освободен по взаимно съгласие. Съгласно чл. 34, ал. 1 т.7. от Устава, УС определя реда за назначаване и 

освобождаване на персонала.  
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Съгласно чл. 7 , ал. (3) от Наредба 23 от 18.12.2009г., „Местната инициативна група трябва да отговаря на 

следните изисквания за осигуряване на персонал и технически средства за прилагане на  

2. осигурени служители за позициите изпълнителен директор, експерт/и по прилагане на дейностите по 

Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент”.  

За целта е необходимо да се изпълни условието на Наредбата, като се комплектова екипа  и  се  проведе 

процедура за избор на Технически асистент.  

Членовете на УС  се запознаха с предложението за обява за  конкурса, след което бяха направени 

предложения за гласуване. Нямаше разисквания. Предложенията бяха гласувани. 

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

участието си в информационната среща по подхода ВОМР, която УО на ПРСР организира на 27.02.2015г. 

в хотел „Хилтън”.  На срещата  в два панела бяха представени  темите:    

1. Представяне на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” и възможностите за 

финансиране по подмерки „Помощ за подготвителни дейности”, „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, „Подготовка и изпълнение на 

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” и „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за водено от общностите местно развитие” . 

2. Многофондово финансиране на подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие” и координация между УО на програмите, участващи в 

подхода ВОМР - презентации на УО на ОПОС, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР и 

УО на ПМДР. 

По втора точка от дневния ред не бяха взети решения. 

По трета точка от дневния ред от дневния ред Даниел Димитрлов - председател на организацията 

предложи общото събрание на сдружението да се проведе на 17.04.2015г. Дневният ред бе предложен от 

изпълнителния директор на МИГ Исперих, която обясни необходимостта от взимане на решения по 

отделните точки. Като допълнение към дневния ред на събранието беше предложено да се гласува 

одобрението на разходите на проектите във връзка с чл. 27(4) от устава на МИГ Исперих. (постъпили и 

одобрени проекти по мерки към Стратегията), внесени в ДФЗ- РА. 

Предложението за провеждане на общо отчетно – изборно събрание на МИГ Исперих и дневен ред, 

допълнен с постъпилото предложение бе гласуван от членовете на УС. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1.1. На основание чл. 34, ал. 1 т. 7, от Устава на организацията, УС на МИГ 

Исперих обявява процедура за избор член на екипа на МИГ Исперих на позицията 

Технически асистент на МИГ Исперих чрез конкурс по документи и интервю и възлага на 

Изпълнителния директор да организира конкурса. 

Решение 1.2.  УС определя ред за провеждане на конкурса както следва: 

1. Изпълнителният директор на МИГ публикува обява за свободната позиция на 

сайта на МИГ Исперих и в регионален вестник. Срок за публикуване: 

13.03.2015г. Срок за набиране на документи: до 16.00 часа на 23.03.2015г.;  

2. Със заповед на Председателя на УС да се определи: съставът на комисията, 

датата и мястото на заседанията за провеждане на избор за позицията 

Технически асистент на МИГ Исперих. 

3. Председателят на УС утвърждава решението на комисията за избор на 

служител с подпис върху протокола. 

4. На основание чл. 37, ал 1, т. 7  от Устава на МИГ-Исперих, избраният чрез 

конкурс служител да бъде назначен най – късно до 15.04.2015г. 

 

Гласуване на 

решението: 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

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 свиква Общо отчетно-изборно събрание на сдружението на  

17.04.2015г. (петък) от 17.30 ч. в офиса на МИГ Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. 

“Васил Левски“ № 99, при следния дневен ред: 

1. Приемане и освобождаване на членове на сдружението. 

Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

 

 

Прието с 

единодушие 
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2. Годишен и финансов отчет за дейността  на сдружението през 2014 г. 

Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

3. Приемане план за дейностите и бюджет на Сдружението за 2015г. 

Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

4. Приемане на решение за финансово подпомагане на бенефициенти към СМР, във 

връзка с чл. 27, ал. 4  от Устава на МИГ Исперих (постъпили и одобрени проекти 

по мерки към Стратегията), внесени в ДФЗ- РА 

Докладва Емилия  Германова – Изп. директор 

5. Представяне на напредъка на Стратегия за местно развитие. 

Докладва Емилия  Германова – Изп. директор 

6. Промяна в Устава на МИГ Исперих. 

Докладва Емилия Германова – Изп. директор 

7. Освобождаване на стария и избиране на нов УС  на МИГ Исперих. 

8. Обсъждане кандидатстването на Сдружение „МИГ – Исперих” по подмярка 19.1. 

Помощ за подготвителни дейности от ПРСР 2014-2020г. за подготовка на 

местната общност за прилагане на подхода Водено от общностите местно 

развитие. 

  Докладва Емилия  Германова – Изп. директор 

9.  Обсъждане кандидатстването на Сдружение „МИГ – Исперих” по подмярка 19.2. 

Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие от ПРСР 2014-2020г. за одобрение на потенциална местна група за действие 

и за подготовка и изпълнение на стратегията за местно развитие. 

Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

 

Решение 3.2. Във връзка с решение 3.1, УС 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 17 април 2015г.  

 

Решение 3.3 УС възлага на изпълнителния директор на МИГ Исперих, във връзка с чл. 

27, ал. 4  от Устава на МИГ Исперих да направи предложение Общото събрание да 

одобри за финансово подпомагане всички кандидати, внесли проекти по мерки към 

Стратегията през периода януари – февруари 2014г., при условията на изпълнени 

изисквания от кандидатите по съответните мерки от ПРСР и Стратегията на МИГ 

Исперих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18.25 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Обява за свободната позиция 

 

 

 

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

Гинка Георгиева  

 

Председател на УС:     
Даниел Димитров 

 

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

Членове на УС :      
Емилия Германова 

 

.................................. 
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Габриела Маринова 

 

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

 
Теодора Каменарова 

 

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

 
Махмуре Хюсмен            

 

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

 
Зейти Мехмед 

 

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

 
Джанан Родоплу 

 

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

 
Елис Салим 

 

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

 
Евгения Стефанова- Николова 

 

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

 


