
 
 

 

 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

15.08.2018г./ 17.30 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

15.08.2018г./ 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 

 

няма 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Вземане на решение за частично оттегляне на текст с цел 

корекция на исканите промени в одобрената Стратегия за 

ВОМР на МИГ Исперих и допълване на подаденото Заявление 

за промяна на Стратегията на МИГ Исперих в УО на ПРСР с 

изх. № 36/ 15.06.2018г.  

Докладва: Даниел Димитров 

2. Обсъждане на нов проект за изменение на СВОМР на МИГ 

Исперих съгласно чл. 39, т. 5 от Наредба 22/14.12.205г. по 

отношение на Критериите за оценка и относителната им тежест – 

корекция  м. август 2018г. и ново допълнение към Заявлението по 

чл. 39, т. 2 от Наредба 22/14.12.205г. - очевидна грешка. 

Докладва: Даниел Димитров 

3. Свикване на общо събрание на сдружението за приемане на 

промените в Стратегията на МИГ Исперих.    

                                       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 г-н Димитров информира присъстващите, че на е получено 

второ писмо от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, в което се иска допълнителна 

информация по подадено заявление за промяна на СВОМР. Фактът, че се получава второ писмо 



 
 

за допълнителна информация по отношение на промените в критериите, показва че 

предложението за промени в тях не е достатъчно обосновано и не би могло то да се приеме от 

Управляващия орган. Г-н Димитров изясни, че в предложението за промени на Критериите по 

мерки от ПРСР/ЕЗФРСР има очевидна и голяма разлика с първоначално одобрените точки в 

базовите критерии за оценка на проектите. Тази промяна не е обоснована с подадени проекти по 

мерките към Стратегията или получени негативни резултати в класиране, за това предлага: само 

частта, касаеща изменение в Критериите за оценка и относителната им тежест, с основание на 

чл. 39, т. 5 от Наредба 22/14.12.205г., да бъде оттеглена от Заявлението за промяна на СВОМР 

на МИГ Исперих, подадено с изх. № 36 /15.06.2018г. до УО на ПРСР.  

Предложението бе гласувано. 

   

По втора точка от дневния ред г-н Димитров информира присъстващите, че след проведени 

консултации с УО на ПРСР, екипът МИГ заедно с членове на УС, са разработили: 

- -  нов проект за промяна касаеща изменение в Критериите за оценка и относителната им тежест, 

с основание на чл. 39, т. 5 от Наредба 22/14.12.205г., (редакция м. август 2018г.) както и 

- - предложение за допълнение на промените във връзка с чл. 39, т. 2 от Наредба 22/14.12.205г за 

очевидна грешка в описанието на текста от Мярка 4.1. 

- Проектът за изменение с редакция м. август 2018г. бе представен предварително на вниманието 

на членовете на УС. По време на обсъждането станаха следните разисквания: 

-  

-  А. По отношение промяната в Критериите за оценка и относителната им тежест: 

- - В проекта за изменение (редакция м. август 2018г.). са преразгледани точките по критериите за 

оценка на проектите и са коригирани със стойности близки до стойностите на одобрените в 

СВОМР. Минималното изменение на всеки коригиран базов критерии по отделните мерки е с 

до 5 точки разлика.     

- - С промяната на критериите се коригира дисбаланса между максималния брой точки по 

основните критерии и точките на показателите към тях, като по този начин таблиците за 

оценка ще могат да се интегрират в Системата ИСУН 2020.  

- - По мерки: 4.1, 4.2, 6.4, 7.4 и 21 се създават два основни критерия във всяка таблица за оценка, 

на база съществуващите, с цел да се коригират някои несъответствия с приоритетите и целите 

на Стратегията, като например:  

-   В обосновката на Приоритет I от Стратегията се казва:  „Стратегия за ВОМР за периода 2016-

2020 г. на МИГ Исперих запазва двата основни приоритета от предходния период, но насочва 

повече усилия и ресурси за запазване и създаване на работни места и социално включване. 

Приоритет I: „Развитие на устойчив бизнес“ е насочен към засилване на потенциала на 

местната икономика да създава и поддържа работни места за хора с различна квалификация и 

умения, включително за хората в риск от бедност и маргинализация.“  

В същото време, съществуващите показатели за оценка по мерки 4.1 и 4.2 не дават 

необходимата тежест за създаването на работни места и социалното включване, тъй като са 

заложени само 10 т. от 100 възможни. По мнение на участниците в заседанието, необходимо е в 

оценката да има по-голям брой точки за показателите свързани с изпълнение на приоритетите 

на стратегията.  

 

В предложението за промяна се прави и преразпределение на максималният брой точки по 

отделните показатели от мерките, които се отнасят до критерия за „Иновации и устойчиво 

развитие“ във всички таблици за оценка. Намалява се твърде високата стойност от 20 или 30 

точки на 11т. за всички мерки, в тези показатели, като освободените точки се добавят към 

показателите за „създаване на работни места и социално включване“. С това изменение не се 

нарушава изискването, заложено в Стратегията в раздел „4.4. Описание на иновативните 

характеристики на стратегията“ т. 8, което гласи: „По всички мерки на стратегията, в 

критериите за оценка, е даден приоритет за иновативност на проектите и подходите с тежест 

минимум 10%, чрез което се насърчават иновации в методологията, разработването, 

управлението и оценката на проектите.“   

В предложението за промяна, под таблиците за оценка по всички мерки се добавя пояснителен 



 
 

текст и ред за ранкиране на проекти получили равен брой точки, във връзка с изскването за 

безпристрастна и обективна оценка на проектните предложения. 

 

Б. По отношение промяна, във връзка с допусната очевидна грешка в описание на мярка 4.1. от 

Стратегията, на основание чл. 39, т. 2 от Наредба 22/14.12.205г., беше изразено становище, 

към ОБОСНОВКАТА и Таблица 1 на  заявлението, подадено до УО с изх. № 36/ 15.06.2018г. да 

се допълни следното: коригира се изречение първо в раздел „Финансови условия“ на 

„Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лв., а 

максималният размер е 200 000 лв.“ Това е очевидна грешка , тъй като  при интензитет от 

50%, максималният размер на БФП на кандидат с проект ще бъде 50 000 лв. В същият раздел, 

обаче, изрично е посочено, че: „Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по 

тази мярка за един кандидат е 100 000 лв.“ 

Проектът на предложение за промяна на СВОМР, редакция м. август 2018г. бе гласуван и приет 

от членовете на УС. 

 

По трета точка от дневния ред г-н Димитров предложи във връзка с изготвяне на ново 

предложение за промяна да се  свика Общо събрание на сдружението със следния дневен ред: 

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

2. Приемане и освобождаване на членове на ОС.       

3. Разни  

Предложението бе гласувано.       

III. РЕШЕНИЯ Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих оттегля с цел корекция част: “IV. 

Предложения за промени по т. 4 по отношение на критериите за 

оценка на проектите и във връзка с необходимостта от определяне на 

ред за допълнително приоритизиране на проекти по мерките, 

финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. и ЕЗФРСР“, от ОБОСНОВКАТА 

и Приложение 2 към подаденото до УО на ПРСР заявление за 

изменение на СВОМР на МИГ Исперих с изх. № 36/15.06.2018г.  

Прието с единодушие:  

 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0  

По точка втора от дневния ред 

Решение 2.1.  Приема проект за предложение за промени на 

Стратегията на МИГ Исперих във връзка с очевидна грешка и по 

отношение на критериите за оценка на проектите и във връзка с 

необходимостта от определяне на ред за допълнително 

приоритизиране на проекти по мерките, финансирани от ПРСР 2014 – 

2020 г. и ЕЗФРСР (редакция м. август 2018г.). 

Решение 2.2.  Възлага на екипа на МИГ Исперих да организира 

публично обсъждане на предложените промени в рамките на 7 дни, 

чрез публикация на сайта на МИГ на променените текстове с краен 

срок до 26.08.2018г. 

Прието с единодушие:  

 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

Прието с единодушие:  

 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

По точка трета от дневния ред 

Решение 3. УС на МИГ Исперих, на основание чл. 26, ал.1 ЗЮЛНЦ и 

чл.24 (2, 3) от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 

сдружението на 28.08.2018г. (вторник) от 17.30 ч. в офиса на МИГ 

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

следния дневен ред: 

1. Приемане на промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ 

Исперих 2014-2020г.  

2. Приемане и освобождаване на членове на ОС.       

3. Разни  

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 7 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Решение 4. Във връзка с решение 3, УС оправомощава Председателя 

на сдружението да предприеме необходимите действия за свикване на 

Общото събрание съгласно чл. 24, ал. 2 и 3 от Устава на сдружението 

свързани с подготовка на поканата до членовете и обявата за 

провеждането му на 28 август 2018г. 

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 19.10 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Проект предложение за промяна на Стратегията в частта Критерии за оценка -  редакция м. 

август 2018г. 

 

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

  Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     Даниел Димитров 

 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова  

  

Зейти Мехмед 

 

  

Джанан Родоплу 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

  

Теодор Иванов 

 

  

Деница Богомилова 

 

  

Махмуре Хюсмен 

 

   

          


