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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

24.08.2012 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

24.08.2012 г./ 17.30 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на УС 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсъстващи: 

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

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

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

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

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

6. Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН ********** 
7. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН ********** 

8. Нуртен Хасанова – член на УС, ЕГН ********** 

9. Шенай Юсуф – член на УС, ЕГН ********** 
 

 

няма 

 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколчик. 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Информация за участието на председателя на УС на МИГ- 

Исперих в работна среща за учредяване на Национална ЛИДЕР 

мрежа. 

2. Разглеждане на уведомително писмо относно промяна на 

обстоятелства с избран доставчик по подаден проект по мярка 121 

от „КИТ АГРО“ ЕООД гр. Исперих. 

3. Информация за предложение от Институт за общоевропейско 

развитие – Куенка за работно посещение в Испания с цел обмяна 

на опит. 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

 

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

членовете.  

 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането,  дневния ред 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. 
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По първа точка от дневния ред г-н Даниел Димитров – Председател на УС на МИГ информира за 

участието си в работна среща за учредяване на Национална ЛИДЕР мрежа. По време на срещата са 

обсъдени въпроси свързани с учредяването на мрежата, предложен е вариант на устав на асоциацията, 

обсъжнано е и седалището и. Според г-н Димитров учредяването на такава мрежа е необходимо и тя 

би била в помощ на всички МИГ-ове при решаването на проблеми и контактуване с МЗХ.  В 

заключение председателят каза, че на днешното заседания трябва да се вземе решение дали МИГ-

Исперих ще участва в учредителното събрание и да избере представител. На срещата е взето решение 

учредяването на Националната ЛИДЕР мрежа да се проведе на 06.10.2012г. в гр. Лясковец. 

Дж. Родоплу: Как ще се издържа Националната ЛИДЕР мрежа. 

Д. Димитров: На работната среща бе предложено Националната ЛИДЕР мрежа да се издържа от 

членски внос. Проучват се и други начини за финансиране на асоциацията.  

По втора точка: Изпълнителеният директор Емилия Германова информира присъстващите за  

постъпило запитване от  „КИТ АГРО“ ЕООД гр. Исперих – бенефициент по мярка 121, относно 

промяна на обстоятелства с избран доставчик на активи. Доставчикът „Бултрекс“ ООД е в процедура 

за откриване на производство по несъстоятелност от 23.07.2012г. Поради тази причина достовчикът 

няма да може да достови договорените активи по проекта на„КИТ АГРО“ ЕООД гр. Исперих и с това 

проектът не може да бъде изпълнен. Г-жа Германова направи предложение  да се даде възможност на 

бенефициента „КИТ АГРО“ ЕООД гр. Исперих в определен срок да представи нова оферта и да 

извърши нова процедура за избор на доставчик на активи по подадения проект. Новият избор на 

доставчик да се извърши между новият оферент и другите две съпътстващи оферти, които са 

представили при подаване на проекта.  

 

По трета точка:  Изпълнителеният директор Емилия Германова информира присъстващите за  
предложение от страна на Институт за общоевропейско развитие – Куенка за работно посещение в 

Испания с цел обмяна на опит. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред: 

Решение 1.  На основание чл.34, ал.1, т.12  от устава на МИГ – Исперих УС 

взема решение сдружението да стане съучредител и член на Националната 

ЛИДЕР мрежа. Определя Даниел Димитров и изп. Директор като резерен член  за 

представители на СНЦ  „МИГ -Исперих“ в учредително събрание, което ще се 

проведе на 06.10.2012г. в гр. Лясковец. 
       

 

Гласуване на 

решението: 

 

Прието с 

единодушие 

 

По втора точка от дневния ред: 

 

        Решение 2.  УС на МИГ дава съгласие „КИТ АГРО“ ЕООД гр. Исперих – 

бенефициент по мярка 121 да представи в срок до 10.09.2012г. нова оферта и  нова 

процедура за избор на доставчик на активи по подадения проект. 

   

 

 

7 гласа „За“ 

2 гласа 

„Въздържали се“  

Даниел Димитров 

и Шенай Юсуф 

   

По трета точка от дневния ред 

 

Решение 3.  УС на МИГ възлага на Изпълнителеният директор Емилия Германова да 

подготви работно посещение на представители на МИГ Исперих в Испания с 

домакини МИГ Куенка и организира провеждането на работно посещение в Испания 

с цел обмяна на опит. 

 

 

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 19.25 часа. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

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

Гинка Георгиева  

 

 

Председател на УС:     Даниел Димитров 
 

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

 

Членове на УС :      Емилия Германова 
 

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

 Габриела Маринова 
 

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

 Теодора Каменарова 
 

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

 Махмуре Хюсмен            
 

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

 Шенай Юсуф 
 

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

 Зейти Мехмед 
 

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

 Нуртен Хасанова  
 

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

 Джанан Родоплу 
 

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

 


