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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

18.11.2016 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

18.11.2016г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

 

Отсъстват:  

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

2. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ………………..; 

3. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН ………………..; 

4. Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН ………………..; 

5. Тихомир Атанасов – член на УС, ЕГН ………………..; 

6. Теодор Иванов – член на УС, ЕГН ………………..; 

7. Деница Богомилова  - член на УС, ЕГН ………………..; 

8. Катя Йорданова - член на УС, ЕГН ………………..;  

 

Габриела Маринова – член на УС, ЕГН ………………..; 

Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН ………………..; 

 

 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

       Емилия Германова 

Дневен ред на заседанието: 

 
1. Приемане на длъжностно щатно разписание и поименно щатно 

разписание на МИГ Исперих за 2016г. и 2017г. 

                                                            Докладва: Д. Димитров  

2.  Вземане на решение за участие в редовно общо събрание на 

Сдружение „Асоциация българска национална ЛИДЕР мрежа“.             

                                                                            Докладва: Д. Димитров 

 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

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

членовете – 9 гласа от 9 възможни.  

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на заседанието 

на Управителния съвет. 

 

                Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена Емилия Германова 

Гласуване:  9 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” -няма. 

 

По първа точка Председателят на УС Даниел Димитров информира участниците че стратегията за 

ВОМР, подадена със заявление за одобрение № 19-19-2-01-7/31.05.2016г.е одобрена за финансиране от 

МЗХ със заповед № РД 09-706 от 26.09.2016г. Необходимо е да се приеме поименно длъжностно щатно 

разписание  на МИГ Исперих за 2016г.  Даниел Димитров припомни, че при кандидатстването на МИГ-

Исперих за одобрение на  стратегия за ВОМР имаше изискване да се представят предварителни договори 

за съгласие за заемане на определена позиция/длъжност в екипа на МИГ-Исперих, като опитът на екипа 
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в изпълнение на стратегия по Лидер носи повече точки.  Бяха подадени следните длъжности и лица:  

  Изпълнителен директор  - Емилия Иванова Германова 

  Експерт по прилагане на СВОМР – Гинка Маринова Георгиева 

  Счетоводител – Петър Петков Цанков  

  Технически асистент – Ростислав Величков Енчев 

Към настоящият момент няма промени в предложеният екип. Председателят запозна присъстващите с 

длъжностно щатно разписание и поименно щатно разписание на МИГ Исперих за 2016г. и 2017г. 

Предложи посочените лица да бъдат назначени на срочен трудов договор на пълно работно време, 

считано от 21.11.2016г. за периода на изпълнение на стратегия за ВОМР. Тези договори ще бъдат 

изпратени в МЗХ като част от документацията преди подписване на  споразумението за изпълнение на 

Стратегията за ВОМР 2014-2020г. 

                                                                Нямаше разисквания по точката. 

По втора точка от дневния ред докладва г- н Даниел Димитров, който запозна членовете  с отправена 

покана за участие  в редовно общо събрание на Сдружение „Асоциация българска национална ЛИДЕР 

мрежа“, което ще се проведе на 25.11.2016г. в гр. Троян. Запозна присъстващите с обявеният дневен ред 

на заседанието. Въз основа на взето решение 1.1. на УС, прието на заседание проведено на 25.07.2014г. и 

подадено заявление за членство  МИГ – Исперих  е  член на асоциацията. Даниел Димитров  е определен 

да  представлява  МИГ-Исперих.  
 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

        Решение 1.  УС на МИГ приема длъжностно щатно разписание и поименно щатно 

разписание за служителите на МИГ Исперих за 2016г. и 2017г.  и дава съгласие да бъдат 

подписани трудови договори с лицата, посочени като екип на МИГ в Стратегията за 

ВОМР 2014-2020г.,  считано от 21.11.2016г. на следните длъжности: 

 Изпълнителен директор  - Емилия Иванова Германова 

  Експерт по прилагане на СВОМР – Гинка Маринова Георгиева 

  Счетоводител – Петър Петков Цанков  

  Технически асистент – Ростислав Величков Енчев 

 

Гласуване на 

решението: 

 

Прието с 

единодушие 

 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2 УС на МИГ Исперих  възлага на председателя на УС – Даниел Димитров да 

вземе участие в редовно общо събрание на Сдружение „Асоциация българска национална 

ЛИДЕР мрежа“, което ще се проведе на 25.11.2016г. в гр. Троян и го упълномощава да 

представлява Сдружение МИГ Исперих, като гласува по предварително обявения дневен 

ред както намери за добре.   

 

 

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. Поименно длъжностно щатно разписание  на МИГ Исперих за 2016г. и 2017г. 

 

 

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

Емилия Германова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на УС:     Даниел Димитров 

 

 

................................. 
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Членове на УС :      Теодора Каменарова 

 

 

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

 
Зейти Мехмед 

 

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

 
Джанан Родоплу 

 

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

 
Тихомир Атанасов 

 

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

 
Теодор Иванов 

 

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

 
Деница Богомилова 

 

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

 
Катя Йорданова 

 

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

 


