
 
 

 

 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

28.03.2018г./ 17.30 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

28.03.2018г./ 17.30 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС,  

2. Теодора Каменарова – член на УС,  

3. Зейти Мехмед – член на УС   

4. Джанан Родоплу – член на УС,  

5. Тихомир Атанасов – член на УС,  

6. Теодор Иванов – член на УС,  

7. Деница Богомилова  - член на УС,  

8. Махмуре Хюсмен– член на УС 

Присъствали лица, 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

Емилия Германова – изпълнителен директор на МИГ Исперих 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Актуализация на индикативна годишна работна програма и 

индикативния график за прием на проекти за 2018г.,  

Докладва: Емилия Германова 

 

2. Промяна на бюджет за 2018г. по мярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие. 

Докладва: Даниел Димитров 

3. Вземане на решение за промяна на Стратегията на МИГ 

Исперих, във връзка с промяна на приложимата нормативна 

уредба, на основание чл. 39, т. 1 от Наредба 22/ 14.12.2015г.  

Докладва: Даниел Димитров 

4. Свикване на общо събрание на сдружението за отчитане на 

дейността през 2016г. 

   Докладва: Даниел Димитров 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

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

членовете с право на глас. Гласуване: 7 гласа от присъстващите 8 

члена на УС. (Съгл. чл. 29, ал. 2 от Устава, представителите на едно 

и също юридическо лице в УС, в случая Община Исперих, са с право 

на 1 глас) 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на 

заседанието на Управителния съвет. 

 

                Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена  и избрана Деница Богомилова  - член на УС 

Гласуване: : 6 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова;   ”против” – 0;  ”въздържал се” -  0. 

По първа точка от дневния ред изпълнителният директор на МИГ Исперих г-жа Германова 



 
 

информира присъстващите, че се налага актуализация в сроковете за обявяване на процедури за 

прием на проекти, заложени в Индикативния график за 2018г, което ще бъде свързано и с 

актуализиране на тези срокове в Индикативната годишна работна програма за прием на проекти 

за 2018г.  

Предложението за актуализиране на Годишния индикативен график за 2018г. бе изпратено до 

членовете на УС предварително.  

Промяната, която се предлага е само в частта: срок за кандидатстване, при спазено 

изискване, този срок да бъде не по - малко от 30 дена, за мерките към СВОМР на МИГ 

Исперих. 

 

За мерките финансирани чрез ПРСР и ЕЗФРСР 

Променят се сроковете за кандидатстване по мерките от СВОМР . Планиран е  прием по 

следните мерки: мярка 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства; 

мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства; мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг 

на селскостопански продукти; мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; 

мярка 7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни 

услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях 

инфраструктура; мярка 21 Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа 

Мотиви: За мерките 7.4 и 4.1 се очаква ДФЗ-РА София да публикува образец на 

административен договор, който е част от документацията към условията за кандидатстване.  

Към момента условията  за кандидатстване по мярка 7.4 са  съгласувани с Министерството на 

финансите, а по мярка 4.1 не се изисква съгласуване с МФ. По мярка 21 предстои съгласуване с 

МФ. Започна изготвяне на процедурата за кандидатстване по мярка 4.2, предстои и да се 

направи същото и за мярка 6.4. Обявените срокове с начало през м. март и м. април 2018г. за 

мерките 4.1, 4.2, 6.4,7.4 и 21 са нереалистични и няма да може да се отворят приеми. 

Предложението за промяна на сроковете е съгласно представения индикативен график. 

 

За мерките финансирани чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 

Сроковете да не се променят, тъй като Процедурата по мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на 

МСП“ е съгласувана и в момента процедурата е отворена за кандидатстване.    

 

За мерките финансирани чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Предложението е да бъдат променени сроковете за кандидатстване, включително крайният срок 

за  подаване на документи по двете мерки: 

ОПРЧР 1 Развитие на предприемачеството и ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности. 

Относно мярката по ОПРЧР 1: През месец февруари  2018г бяха представени в УО на ОПРЧР  

условия  за кандидатстване и придружаващите документи по мярка ОПРЧР 1 “Развитие на 

предприемачеството”, по които през месец март 2018г. бяха получени бележки за коригиране. 

Направени са нужните корекции и указанията за кандидатстване са изпратени за съгласуване. 

До момента от УО на  ОПРЧР  не е получен отговор. След съгласуване на указанията с УО те 

трябва да се съгласуват и с Министерство на финансите за съответствие им с изискванията за  

минимални помощи.  В последствие указанията трябва да бъдат представени за обществено 

обсъждане, със срок най-малко седем дни.  Предложението за промяна на сроковете е съгласно 

представения индикативен график. 

Относно мярката по ОПРЧР 2: В момента се работи по условията за кандидатстване по 

ОПРЧР 2, за да са  в съответствие с изменените  от УО на ОПРЧР в края на  м. януари 2018г. 

Указания за прием и изпълнение на проекти, подадени по СВОМР. След извършване на 

необходимите корекции в условията за кандидатстване, те трабва да бъдат съгласувани по 

упоменатия по горе ред. Предложението за промяна на сроковете е съгласно представения 

индикативен график. 

По време на обсъждането бе направено уточнение, че промените в Индикативният график за 



 
 

прием на проекти през 2018г. трябва да се отразят и в Индикативната годишна работна 

програма за 2018г. По същество ИГРП не се променя. Остават непроменени: цели, 

бенефициенти, минимален и максимален размер на безвъзмездно финансиране и др., с 

изключение на началния и краен срок за кандидатстване.  

Предложеният актуализиран индикативния график за 2018г. бе гласуван и приет.  

 

По втора точка от дневния ред г-н Димитров информира присъстващите, че бюджета за 2018г. 

по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" е одобрен от МЗХГ, но е коригиран, като одобрената  сума  е с 9764.82 лв. по- малко 

от заявената. Нарушено е и процентното съотношение (80% - 20%) между раздел І. „Разходи за 

управление и раздел ІІ. „Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение“.  

Основните мотиви за промяна на бюджета са следните:  

- При разработване на бюджета 2018г. е пропуснато да се заложат средства за разходи за 

извършване на  междинна оценка на напредъка в изпълнението на Стратегията. 

- По бюджетно перо 11.10 за изготвяне на материали, подпомагащи потенциалните 

получатели на финансова помощ е одобре разход само за 1 насоки за кандидатстване . 

Необходимата документация включваща: насоки за кандидатстване, указания за 

изпълнение, документи за попълване и за информация, която трябва да се разработи е за 

три  мерки: 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“; 

4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти; и 6.4. 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Нужно е да се увеличи общият размер на бюджета, което ще стане с добавяне на нови бюджетни 

пера в раздела за популяризиране на стратегията. 

Поради тези две причини г-н Димитров предлага да се извършат следните корекции в бюджета 

за 2018г. в следните бюджетни пера: 

 

В раздел І. „Разходи за управление“: 

Корекция на бюджетни пера:  

- 1. Разходи за социални и здравни осигуровки за персонала и обещетения за временна 

неработоспособност, дължими от  работодателя – достигане до нормативния размер от 

18,92%;  

- 8. Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, 

разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган 

в срещи с други МИГ и други – увеличаване на разхода от 12000 лва на 16000 лв и броят 

на участниците в от 5+ 1 на 7+1;  

- Създаване на ново бюджетно перо 11. с разход за междинна оценка на напредъка в 

изпълнението на Стратегията, която ще е насочена към оценка на първоначалните 

резултати – 2950 лв.;  

 

В раздел ІІ. „Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение“: 

корекция на бюджетни пера:  

- 11.7 Разходи за изработване на рекламни материали,  свързани с популяризиране 

дейността на МИГ -  рекламни торбички/ чанти увеличаване на бройката за изработка от 

150 на 400 ;  

- 11.9  превод – увеличаване на страниците от 40 на 60;  

- 11.10 Свързани с изготвяне на материали, подпомагащи потенциалните получатели на 

финансова помощ при разработването на дейности разработване на насоки за 

кандидатстване и др. материали по три мерки – увеличаване от 1 на 3 броя;  

- 12.2 Двудневно обучение (или две еднодневни), свързано с свързани с подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти за до 10 участници – увеличаване броя  от 1 на 3 бр.  

 

Предложението за актуализиране на бюджета за  2018г. бе предложено за гласуване.  



 
 

По трета точка от дневния ред г-н Димитров информира членовете на УС, че е получено писмо 

от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, в което се дава  препоръка за промяна на мерки в 

Стратегиите, които се позовават на Наредби за прилагане на подмерките от ПРСР, тъй като с 

влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските 

производители (ДВ бр. 2 от 2018г.) отпада правното основание за издаване на наредби по чл. 9а 

от стария закон.  

В стартегията на МИГ Исперих има четири мерки, които в описателната си част се позовават на 

изисквания  на приложимите, към момента на подготовка на Стратегията Наредби:   

- мярка 4.1.  има текст с позоваване на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 

4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

- мярка 4.2.  има текст с позоваване Наредба 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 

"Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г. 

- мярка 6.4. има текст с позоваване на нормативни документи за прилагане на под-мярка 6.4 от 

ПРСР. 

- мярка 7.4. има текст с позоваване на нормативни документи за прилагане на мярка 7.2 от 

ПРСР. 

За да бъдат отворени покани за кандидатстване по тези мерки, Стратегията на МИГ Исперих е 

необходимо да се е промени и коригира текстът на мерките, като отпадне позоваването на 

съответната наредба. Предложението за бе предложено за гласуване.  

По четвърта точка от дневния ред г-н Димитров предложи да бъде свикано Общо събрание на 

сдружението  

1. Приемане Годишен и финансов отчет за дейността  на сдружението през 2017г. 

2. Приемане на план за дейността и годишен бюджет за 2018г. 

3. Приемане на промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2014-2020г.        

4. Разни  

Предложението бе предложено за гласуване.       

                         

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема Актуализиран индикативен  

график за 2018г. (ИГ) за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР. 

Възлага на Емилия Германова – изпълнителен директор на МИГ 

Исперих, да отрази променените от актуализирания график в 

Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2018г., съгласно 

актуализиран индикативен  график за 2018г. 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0  

 

 

 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2. На основание чл. 15 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие“ УС на МИГ- 

Исперих одобрява актуализация на бюджета на МИГ Исперих за 

2018г. на обща стойност 184504,00 лв. Възлага на изпълнителния 

директор да подготви и представи в УО на ПРСР необходимите 

документи за промяната. 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

По точка три от дневния ред 

Решение 3. На основание чл. 39, т. 1 от Наредба 22/14.12.2015г. 

Управителния съвет на МИГ Исперих реши да бъде извършена  

промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2014-2020. 

Възлага на изпълнителния директор да предприеме действия за  

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 



 
 

извършване на необходимата промяна и да организира обществено 

обсъждане в рамките на 7 дни, чрез публикация на сайта на МИГ на 

променените да текстове с краен срок до 13.04.2018г. 

По точка четри от дневния ред 

Решение 4.1 УС на МИГ Исперих, на основание чл. 26, ал.1 ЗЮЛНЦ 

и чл.24 (1, 3) от Устава на сдружението свиква Общо отчетно 

събрание на сдружението на 20.04.2017г. (петък) от 17.30 ч. в офиса 

на МИГ Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. “Васил Левски“ № 99, 

при следния дневен ред: 

1. Приемане Годишен и финансов отчет за дейността  на 

сдружението през 2017г.     

Докладва: Даниел Димитров – Председател УС 

2. Приемане на годишен бюджет за 2018г. 

Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС  

3. Приемане на промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ 

Исперих 2014-2020г.                                                    

Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС 

4. Разни. 

 

Решение 4.2. Във връзка с решение 2.1, УС оправомощава 

Председателя на сдружението да предприеме необходимите действия 

за свикване на Общото събрание съгласно чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава 

на сдружението свързани с подготовка на поканата до членовете и 

обявата за провеждането му на 20 април2018г. 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

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. Актуализиран индикативен  график за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР за 2018г. към 

28.03.2018г. и  Актуализирана индикативна годишна програма за 2018г. към 28.03.2018г. 

2. Коригиран бюджет за 2018г. по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие". 

 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     
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Членове на УС :      Теодора Каменарова .................................. 
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Тихомир Атанасов 
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Теодор Иванов 
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Деница Богомилова 
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Махмуре Хюсмен 
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