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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

11.09.2015 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

11.09.2015г./ 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  

10 Евгения Стефанова- Николова  – член на УС, ЕГН  

11 Деница  Богомилова - член на УС, ЕГН  

 

Няма 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколист. 

Дневен ред на 

заседанието: 

1. Информация за резултатите от изпълнение на проект 

„Прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на 

община Исперих “ договор № РД50 -144/13.102011г. по ПРСР 

Докл. Д.Димитров – председател на УС 

2. Предложение за съкращаване щата на сдружението във връзка 

с приключване на проект „Прилагане на Стратегия за местно 

развитие на територията на община Исперих “ договор № РД50 

-144/13.102011г. по ПРСР 

Докл. Д.Димитров – председател на УС 

3. Информация за кандидатстването на сдружение „МИГ 

Исперих“  по подмярка 19.1. Помощ за подготвителни 

дейности  на мярка 19.от ПРСР 2014-2020г. 

Докл. Е.Германова – изп. директор 

4. Разни. 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

Присъстват всички членове на УС, може да се вземат решения 

валидно. Съгласно чл.29, ал.2 от Устава на сдружението 

представителите на едно и също юридическо лице в УС имат 

право на 1 глас, представителите на Община Исперих – 1 глас. 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на 

заседанието на Управителния съвет. 

 

                Няма 

По първа точка от дневния ред: Председателят на УС запозна членовете на УС с резултатите 
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от изпълнението на Стратегията за местно развитие. Станаха следните разисквания: 

Джанан Родоплу: Прилагането на стратегията е един успeшно реализиран проект  от екипа на 

МИГ и УС. Постигнато е почти 90 % договаряне на средствата. Всички говорат за МИГ, 

големият брой бенефициенти  и проектите които общината реализира.  

Габриела Симеонова: прилагането на СМР допринесе за  повишаване капацитета на екипа, УС 

и местната общност  в усвояване на европейските  фондове.  

Информацията бе гласувана. 

По втора точка от дневния ред: Председателят на УС направи мотивирано предложение да се 

съкрати щата на МИГ-Исперих, поради това, че проектът, който се изпълнява, приключва на 

30.09.2015г. Екипът на МИГ, назначен с трудови договори във връзка с изпълнението на проекта  

след 30.09.2015г. няма основание да продължи работата. Нямаше разисквания, беше глсувано 

направеното предложение.  

По трета точка от дневния ред. Изпълнителният директор информира членовете на УС за 

подаденото в МЗХ Заявление за изразяване на интерес в съответствие с Наредба 16 от 

30.07.2015г на МЗХ, с което се 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 – т. е. нова Стратегия за местно развитие. За това има 

решение, взето на общо събрание на сдружението, проведено през м. април 2015г.  Заявлението 

е подадено на 03.09.2015г. и очакванията са МИГ Исперих да подпише договор за изпълнение. 

Общата стойност на проекта по подготвителната мярка е 48795,75 лв. и включва дейности като: 

информиране, работни срещи, семинари и две конференции; подготовка на нова стратегия; 

проучвания; обучения; консултиране на стратегията с местната общност и различни целеви 

групи, както и обществено обсъждане. По трета точка от дневния ред нямаше разисквания и не 

бяха взети решения.  

По четвърта точка от дневния ред председателята на УС информира участниците в 

заседанието, че на членовете на екипа са връчени предизвестия за прекратяване на трудовите 

договори. По тази точка от дневния решение не се взима. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решението: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих, приема информацията за резултатите от 

изпълнение на проект „Прилагане на Стратегия за местно развитие на територията 

на община Исперих “ договор № РД50 -144/13.102011г. по ПРСР 

 

Прието с 

единодушие: 9 

гласа „за“ 

 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2.1. УС на МИГ Исперих съкращава щата на сдружението, състоящ се от 

4 щатни бройки, считано от 01.10.2015г. 

 

Решение 2.2. УС на МИГ Исперих упълномощава Емилия Германова – член на 

УС да подписва всички документи на сдружението заедно и по отделно с 

Председателя на УС, считано от 01.10.2015г. 

 

Прието с 

единодушие: 9 

гласа „за“ 

Прието с 

единодушие: 9 

гласа „за“ 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

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

което заседанието е закрито в 18.15 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Информация  по т. 1 

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

                                     Гинка Георгиева  

 

Председател на УС:     Даниел Димитров  
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................................. 

 

Членове на УС :      
 

Емилия Германова 

 

 

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

 
Габриела Маринова 

 

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

 
Теодора Каменарова 

 

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

 
Махмуре Хюсмен            

 

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

 
Зейти Мехмед 

 

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

 
Джанан Родоплу 

 

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

 
Елис Салим 

 

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

 Евгения Стефанова- 

Николова 

 

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

 

 
Деница Богомилова 

 

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

 


