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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

23.01.2017 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

23.01.2017г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

9. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН  

10. Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН  

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

Емилия Германова 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Приемане на годишен доклад за 2016г. по мярка 19.2 "Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие". 

Докладва: Даниел Димитров 

2. Приемане на годишен доклад за 2016г. по мярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие". 

Докладва: Даниел Димитров 

3. Приемане на единна процедура за подбор на проекти към 

Стратегията за Водено от общностите местно развитите на СНЦ 

„МИГ-Исперих“ 

Докладва: Емилия Германова 

4. Вземане на решения за обявяване наконкурс за избор на външни 

експерти – оценители.     
Докладва: Емилия Германова 

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 от днвния ред председателят на сдружението г-н Димитров запозна членовете на УС  с 

Годишния доклад за 2016г. по мярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие". Той допълни, че изпълнението на СВОМР стартира след подписването на 

споразумение № РД 50-186 на 29.11.2017г. и реално през 2016г. няма обявен прием на проекти. 

Дейностите, които са изпълнени през месец декември 2016г. са свързани с подготовка на необходимата 
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документация за избор на проектни предложения.   

Нямаше разисквания по точката.  Годишният доклад бе гласуван.  
По втора точка от дневния ред  председателят на сдружението г-н Димитров запозна членовете на УС  с 

Годишен доклад за 2016г. по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие".  Информира присъстващите, че всички дейности заложени в бюджета за 

2016г. са изпълнени и разплатени. В момента екипът на МИГ-Исперих подготвя заявка за плащане за 

2016г., която ще бъде входирана в ДФЗ-РА Разград до 30.01.2016г.  

Нямаше разисквания по точката.  Годишният доклад бе гласуван. 
По трета точка Изпълнителният директор г-жа Германова запозна членовете на УС с разработената 

Процедура за подбор на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитите на СНЦ 

„МИГ Исперих“ и разясни, че процедурата подлежи на одобрение от страна на Управляващите органи на 

ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. Бяха разгледани и обсъдени всички единадесет раздела от процедурата. Станаха 

следните разисквания: 

Джанан Родоплу: Има ли яснота как ще се подават проектните предложения в ИСУН и как ще се      

оценяват? 

Емилия Германова: Ще се организира обучение за работа в ИСУН, на което ще бъде разяснено на екипа 

как ще се извършва входирането на проекти и оценката им. Всеки МИГ ще има право на достъп в 

системата и служителите ще могат да въвеждат данни, а на оценителите на проекти ще бъде даден 

ограничен достъп свързан само с извършваната от тях проверка. 

Габриела Симеонова:  Знае ли се кога ще се проведе това обучение, тъй като първият обявен прием 

съгласно програмата на МИГ-Исперих е в началото на м. май 2017г. Ще има ли достатъчно техническо 

време екипът да се обучи и да може да започне работа в системата? 

Емилия Германова: По ОПИК и ОПРЧР се кандидтства в системата и предполагам, че за тези две 

програми няма да има проблеми. По ПРСР не се кандидатства и не се правят оценки на национално ниво в 

ИСУН. Поради тази причина в процедурата за подбор на проекти е описан реда, по който ще може да се 

приемат проекти и да се оценяват, ако няма готовност тези действия  да се извършват в ИСУН.   

Нямаше други разисквания по точката. Разработената Процедура за подбор на проекти към 

Стратегията за Водено от общностите местно развитите на СНЦ „МИГ Исперих“ бе гласувана. 
По четвърта точка Изпълнителният директор г-жа Германова информира членовете на УС, че във връзка 

с обявяване на процедури за избор на проекти по мерките от СВОМР е необходимо да се обяви конкурс за 

избор на външни експерти оценители за участие в Комисиите за избор на проекти.  

Нямаше разисквания по точката.  Предложението  бе гласувано. 
 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема годишния доклад за 2016г. по мярка 19.2 

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

развитие". 

 

Гласуване на 

решението: 

 

 

Прието с 

единодушие 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема годишния доклад за 2016г. по мярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие".  

 

Прието с 

единодушие 

По  трета точка от дневния ред:  

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема Единна процедура за подбор на проекти към 

Стратегията за Водено от общностите местно развитите на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

 

 

Прието с 

еднодушие 

По  четвърта точка от дневния ред:  

Решение 4. УС на МИГ Исперих възлага на изпълнителният директор Емилия Германова 

да подготви и публикува необходимата документация за провеждане на  конкурс за избор 

на външни експерти оценители в срок до 31.03.2017г. 

 

Прието с 

еднодушие 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което 

заседанието е закрито в 19.00 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Годишен доклад за 2016г. по мярка 19.2 
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2. Годишен доклад за 2016г. по мярка 19.4 

3. Единна процедура за подбор на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитите 

на Сдружение с нестопанска цел „МИГ ИСПЕРИХ“ 

 

 

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

Емилия Германова 

 

Председател на УС:     
Даниел Димитров 

 

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

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова 

 

 

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

 
Зейти Мехмед 

 

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

 
Джанан Родоплу 

 

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

 
Тихомир Атанасов 

 

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

 
Теодор Иванов 

 

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

 
Деница Богомилова 

 

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

 
Катя Йорданова 

 

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

 
Габриела Маринова 

 

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

 
Махмуре Хюсмен 

 

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

                               


