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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

21.04.2015 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

21.04.2015г./ 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 решение  за обявен  нов конкурс за позицията 

технически асистент на МИГ Исперих.  

Докладва: Е. Германова 

 

2. Информация за приемане и освобождаване на членове на 

сдружението. 

Докладва: Е. Германова 

3. Приемане на доклада и  финансовия отчет за дейността  на 

сдружението през 2014 г. 

Докладва: Е. Германова 

4. Представяне на напредъка на Стратегия за местно развитие. 

             Докладва Емилия  Германова – Изп. директор 

5. Промяна в Устава на МИГ Исперих. 

             Докладва Емилия Германова – Изп. директор 

6. 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 

7. 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 Емилия  Германова – Изп. директор 
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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: Изпълнителният директор информира  членовете на УС за резултатите 

от обявения конкурс по документи и интервю за избор на технически асистент на МИГ Исперих.  В 

изпълнение на решение 1.1. и 1.2. на УС на МИГ-Исперих, взети на заседание проведено на 10.03.2015г. е    
публикувана  обява за свободната позиция на сайта на МИГ Исперих и в регионален вестник. В рамките 

на посоченият срок в обявата до 16.00 часа на 23.03.2015г. няма подадени заявления за 

кандидатстване. Поради липса на кандидати не е издадена заповед на Председателя на УС за 

определяне на комисия за избор на кандидатите и не е свиквано заседание на комисия за провеждане на 

избор за позицията Технически асистент на МИГ Исперих. Направено бе предложение да се обяви нова 

покана. 

Нямаше разисквания. Предложенията бяха гласувани. 

 

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

с постъпили заявления за прекратяване на членство в СНЦ „МИГ-Исперих“ и едно заявление за 

приемане на член на сдружението. Заявленията за прекратяване на членство са подадени от 

сдружение „Дом за абич и мечти“,  един представител на бизнеса – ЕТ „Курт – Невен Начов“ с. 

Делчево и от четири физически лица:  Сюзан Ниази Назиф, Добринка Атанасова Русев, Кямил 

Сали Сали, Ниязи Юсуф Муса. Заявлението за приемане на член на сдружението е подадено от 

НПО – СНЦ УН при ЦДГ „Мечо Пух“ гр. Исперих. Съгласно чл.10, т. 5 от Устава на 

сдружението всеки член на сдружението може да напусне доброволно и за това не се взима 

решение. Относно подаденото заявление, члетновете на УС гласуваха за приемане на 

сдружението.  
 

По трета точка от дневния ред от дневния ред Даниел Димитрлов - председател на УС представи 

доклада и финансовия отчет за 2014г.. По представените документи нямаше предложения или 

допълнения.  Предложението за тяхното одобрение бе гласувано от членовете на УС. 
 

По трета четвърта г-жа Германова представи напредъка в изпълнение на Стратегия за местно развитие. 

Гласуване по точка пет – не се налага. 

 

По трета пета Председателят на УС запозна членовете участниците в заседанието с необходимостта от 

промени в Устава на МИГ Исперих. Основните мотиви за това са намерението на организацията да 

кандидатства за разработване и прилагане на Стратегия за местно развитие в новия програмен период на 

ПРСР 2014 – 2020г. в рамките на Водено от общностите местно развитие по ЛИДЕР. Направено бе 

предложение за пристъпване към гласуване. Гласуването се извърши  поотделно за всяка промяна. 

 
По шеста точка  

Изпълнителният директор на МИГ Исперих разясни, че подкрепата за Воденото от общностите местно 

развитие по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” цели да подкрепи подготовката на 

местните общности за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие през периода 2014 

– 2020 г. Съгласно споразумението за партньорство, УО на ПРСР отговаря за прилагането на 

подготвителната помощ в тясна координация с Управляващите органи на всички фондове, включени във 

финансирането на подхода ВОМР.  Дейностите по подмярката ще могат да бъдат изпълнявани за периоди 

до 6 месеца за местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР.  

Направено бе предложение УС да предложи на общото събрание на МИГ Исперих да вземе решение за 
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кандидатстване с проект по подмярка 19.1. 

 

По седма точка 

Изпълнителният директор на МИГ Исперих  информира членовете на УС за прилагането на подмярка 

19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г. Мярката цели разширяване на обхвата на териториите, които ще бъдат 

подпомогнати по подхода ВОМР, като бъдат подкрепени възможно най-голям брой местни инициативни 

групи (предвиждат се 60 МИГ-а). За постигането на тази цел УО на ПРСР предвижда по-голям бюджет 

за прилагане на дейностите по подхода и окуражава МИГ да се сформират от повече от една община. За 

местните инициативни групи с население до 15 000 жители (включително) е предвиден максимален 

бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите за местно развитие, финансирани по ЕЗФРСР, в размер 

до левовата равностойност на 1 000 000 евро (общо за стратегията вкл. с текущите разходи и разходи за 

популяризиране 1 333 333 евро), а за групи с по-голямо население – до левовата равностойност на 1 500 

000 евро (общо за стратегията вкл. с текущите разходи и разходи за популяризиране 2 000 000 евро).  За 

разлика от настоящия период, през периода 2014-2020г. Стратегията за местно развитие може да включва 

мерки или само ЕЗФРСР или ЕЗФРСР и от други фондове, т.е Стратегията може да бъде еднофондова 

или многофондова. В случай, че се вземе решение за изпълнение на мултифондова стратегия, могат да се 

включат и мерки от други оперативни програми от като като ОПРЧР, ОП НОИР, ОПИК и ОПОС. Бяха 

накратко представени другите Оперативни програми и техните максимални бюджети, които могата да се 

включат към една стратегия. Кандидатстването за мултифондова стратегия не е свързано с използване на 

допълнителни средства за управление на проектите, защото парите за управление и оживление на МИГ 

ще са едни и същи и за една програма и за 5 програми. Включването на други програми като ОПРЧР, ОП 

НОИР, ОПИК и ОПОС, обаче ще донесе до привличане на повече европейски средства на територията. 

Направено бе предложение УС да предложи на общото събрание за кандидатстване на МИГ Исперих по 

подмярка 19.2  към ПРСР 2014 – 2020г.   

 

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 реда 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 със срок до 12 юни 2015г. и 

срок за подаване на документи - 7 дни.  

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 за изпълнение на определена работа като 

технически асистент – до приключване на проекта. 

 

По точка втора от дневния ред 

 

Гласуване на 

решението: 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

Решение 2. УС на МИГ Исперих, на основание чл.9, ал. 1 и ал. 2 приема СНЦ УН при 

ЦДГ „Мечо Пух“ гр. Исперих за член на МИГ Исперих. Сдружението  ще се представлява 

в МИГ Исперих от неговият председател. 

 

По точка трета от дневния ред 

 

Решение 3. УС на МИГ Исперих, приема годишния  доклад и финансов отчет за работата 

на СНЦ “МИГ - Исперих” през 2014г. 

 

По точка пета от дневния ред 

Решение 5.1.Допълнение към преамбюла: 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 
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През новия програмен период 2014- 2020г., Европейският земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) дава подкрепа за Воденото от общностите местно развитие 

получава, като се нарича местно развитие в рамките на LEADER, и може да получава 

подкрепа от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР),Европейският социален 

фонд (ЕСФ) и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 

 

Решение 5.2.Чл. 1 от Устава  се променя и придобива следното съдържание: 

Чл.1.Сдружение “Местна инициативна група - Исперих”, наричано за краткост по - долу 

“Сдружението” е  Сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна 

дейност,  чрез публично-частно партньорство на местно ниво,  което ще работи за 

прилагане на Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) с подкрепата на ЕЗФРСР, 

наричано местно развитие в рамките на подхода LEADER и може да получава подкрепа 

от ЕФРР,ЕСФ и ЕФМДР. 

 

Решение 5.3.Създава се нова алинея  към чл. 26 със  следното съдържание: 

ал. 2: Делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

общото събрание на сдружението, не превишава 49 процента от имащите право на глас. 

 

Решение 5.4.Чл. 7 от Устава  се променя и придобива следното съдържание: 

Чл.7./1/ За постигане на целите и задачите, посочени в чл.6, ал./1/и ал. /2/ 

Сдружението ще развива всяка разрешена от закона дейност. 

/2/ Сдружението осъществява своите цели и задачи посредством: 

1. Кандидатства в конкурс на Министерството на земеделието и храните за получаване 

на безвъзмездна финансова помощ по мерки 19.1, 19.2, 19.3 и 19.4  от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014- 2020 година. 

2. Изпълнява договор с управляващия орган на ПРСР, (съгласно заповед на Министъра 

на земеделието и храните ) за децентрализирано управление на финансов ресурс  чрез 

операции в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие от ПРСР 

2014-2020г. 

3. Администрира и прилага Стратегия за местно развитие в рамките на LEADER, 

съгласно процедурите и правилата, одобрени от управляващия орган на ПРСР като 

част от стратегията, така и тези, включени в договора за финансиране изпълнението 

на Стратегията. 

4. Информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe 

кандидати за финансиране по Стратегия за Водено от общностите местно развитие от 

ПРСР 2014-2020г. в България и/или по други програми за развитие, основани на 

участието на местните общности; 

5. Организира, провежда или участва в работни срещи, обучения, семинари, 

конференции, обществени форуми, дебати и обсъждания с представители на всички 

нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации; 

6. Популяризира целите на сдружението чрез издания, публикации, рекламни и други 

дейности; 

7. Участва в партньорски дейности на територията на селски райони, в 

междутериториални и трансгранични мрежи за сътрудничество и в Националната 

селска мрежа; 

8. Разработва, кандидатства и управлява проекти за междутериториално и 

транснационално сътрудничество. 

9. Осъществява изследователски програми, социологически проучвания, експертна и 

консултантска дейност. 

10. Разработва на анализи, стратегии, доклади, програмни документи; 

11. Поддържа база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики. 

 

Решение 5.5.Ал./3/ към чл. 24 се променя и придобива следното съдържание: 

Чл.24/3/ Свикването на Общото събрание става чрез обява в медиите или поставена на 

мястото за обявления в сградата, където се намира офиса на Сдружението най-малко 10 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 
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дни преди датата на събранието, както и по един от следните начини: чрез лични писмени 

покани до всички членове, изпратени по пощата с обратна разписка или чрез куриер, или 

изпратени на електронен адрес на получателя, или доставени лично до адреса на всеки 

член най - късно една седмица преди събитието. В поканата се посочват денят, часът, 

мястото и дневният ред за провеждане на събранието и по чия инициатива то се свиква. 

 

Решение 5.6.Отпадне ал. 4 към Член 27 от Устава 

 

Решение 5.7.Ал./3/ към чл. 29 се променя и придобива следното съдържание: 

Чл. 29. ал./3/ Делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, 

на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор  в 

колективния управителен орган на МИГ, не превишава 49 процента от имащите право на 

глас. 

 

По точка шеста от дневния ред 

Решение 6.  УС на МИГ Исперих да предложи общото събрание да вземе решение МИГ 

Исперих да кандидатства 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. 

 

По точка седма от дневния ред 

Решение 7. УС на МИГ Исперих да предложи общото събрание да вземе решение МИГ 

Исперих да  кандидатства по подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. с цел 

изпълнение на мултифондова Стратегията за местно развитие 

 

 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

 

 

 

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 18.45 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Заявления за отказ 

2. Заявление за членство 

3. Годишен доклад за дейността през 2014г. 

4. Финансов отчет за 2014г 

5. Предлрожения за промени в Устава 

 

 

 

 

 

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 

 

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

 


