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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ „Местна инициативна група - Исперих” 

 

 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Днес, 17.05.2021г., от 17:30 часа, в гр. Исперих, в офиса на СНЦ „МИГ - Исперих”, ул. 

„Васил Левски” № 99 се проведе Общо събрание на МИГ - Исперих, на което присъстваха 

членове на Сдружението, съгласно приложен към протокола списък. В събранието взеха 

участие и служители от екипа на МИГ - Исперих. 

 

Обявен дневен ред на събранието: 

1. Информиране относно промяна на представител на НЧ „Рома – Вазово 2007“ с. 

Вазово - член на Общото събрание. 

Докладва: адв. Даниел Димитров – Председател на УС 

 

2. Приемане на решение за промяна на СВОМР за допълнителното финансиране по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР“ от ПРСР. 

Докладва: адв. Даниел Димитров – Председател на УС 

 

3. Вземане на решение за вписване на обстоятелства в Търговски регистър и регистър 

на юридическите лица с нестопанска цел. 

Докладва: адв. Даниел Димитров – Председател на УС 

 

4. Разни. 

 

Членовете на СНЦ „МИГ - Исперих” са 31. При откриване на Общото събрание 

присъстват представители на 21 юридически лица и 5 физически лица, представляващи 83.9 

% от всички членове на сдружението. 

Беше направено предложение Общото събрание да избере от състава си председател и 

секретар на събранието. Председателят следва да направи констатация за легитимността на 

Общото събрание и да ръководи неговата дейност. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите 

на събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 
 

За Председател на събранието беше предложена Джанан Родоплу. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите 

на събранието членове на сдружението без гласа на Джанан Родоплу, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 

1 ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

Избира Джанан Родоплу за председател на събранието. 
 

За Секретар на събранието беше предложена Емилия Германова. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите 

на събранието членове на сдружението без гласа на Емилия Германова, съгласно чл. 28, ал. 2, 

т. 1 ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

Избира Емилия Германова за секретар на събранието. 
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След направена надлежна проверка, Председателят на Общото събрание установи: 

Всички членове на сдружението са редовно уведомени за Общото събрание. Към 

настоящия момент Общото събрание е съставено от 31 члена – юридически и физически 

лица. Лично присъстват 26 члена, представляващи 83,9% от всички членове на сдружението, 

като от тях:  

 21 юридически лица – 1 член, представител на публичния сектор - Община 

Исперих; 8 члена, представители на стопанския сектор; 12 члена, представители на 

нестопанския сектор. 

 5 физически лица – 4 члена, представители на стопанския сектор; 1 член, 

представител на нестопанския сектор. 

Община Исперих, като член на сдружението има трима представители в сдружението. 

Съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на организацията представителите на едно и също юридическо 

лице имат право на 1 глас в Общото събрание. Необходимият за взимане на решения кворум е 

налице и Общото събрание може да взима решения валидно. 

 

Г-жа Джанан Родоплу, Председател на Общото събрание, представи проект на дневен 

ред на събранието. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите 

на събранието членове на сдружението. 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

Приема предложения проект на дневен ред на Общото събрание. 

 

По точка първа от дневния ред: 
 

Председателят на УС адв. Даниел Димитров информира Общото събрание относно 

промяна в представителството на НЧ „Рома – Вазово 2007“ с. Вазово, съгласно която г-н 

Емил Сидеров се заменя с г-н Метин Руфи Шефкет. 

За гореописаната промяна не се изисква вземане на решение. 

 

По точка втора от дневния ред: 
 

Председателят на УС информира членовете на ОС, че е осигурено допълнително 

финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 

799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“  и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“. Той съобщи, че в тази връзка е необходимо до 

01.06.2021 г. Сдружението писмено да заяви в Управляващия орган на ПРСР своето искане 

за увеличение бюджета на одобрената СВОМР, към което да приложи решение на 

колективния върховен орган на МИГ; обосновка на исканата промяна; доказателства за 

проведено обществено обсъждане; справка за подадените, одобрените и платените проекти; 

справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му. 

Адв. Даниел Димитров информира членовете на ОС, че с решение на УС на 

сдружението в периода от 26.04.2021 г. до 03.05.2021 г. беше проведено публично 

обществено обсъждане на промени в Стратегията на МИГ - Исперих. Той обясни, че в 

подкрепа на предложението допълнителното финансиране от 799 000 лв. по подмярка 19.2 да 

бъде разпределено по мярка 6.4 - 149 000 лв. и по мярка 7.4 - 650 000 лв., са постъпили шест 

коментара от управителя на Фаст Акаунтинг ЕООД гр. Исперих, кмета на община Исперих, 

председателя на клуб „Надежда“ гр. Исперих, г-жа Димитрина Григорова Димитрова, 

управителя на „Ани Микроблейдинг“ ЕООД гр. Исперих и директора на ПГСС „Хан 

Аспарух“ гр. Исперих. Председателят на УС допълни, че средствата по подмярка 19.4 в 

размер на 114 000 лв. са необходими за текущи разходи и разходи за популяризиране на 

СВОМР. 

Членовете на Общото събрание изразиха единодушно съгласие по предложените 

промени. Г-жа Джанан Родоплу коментира, че те следва да бъдат отразени в Таблица 

„Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет I“ и Таблица „Ресурси, 

комбинация от мерки и резултати по Приоритет II“ от СВОМР на МИГ - Исперих от Раздел 
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4. Цели на стратегията, подраздел 4.2. Специфични цели. Тя обърна внимание, че в Таблица 

„Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет II“, Цел 3 „Участници в 

неравностойно положение, които след подпомагане са започнали да търсят работа, или имат 

работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са 

включени в социални и здравни услуги“, „Комбинация от мерки“ текстът „ОП РЧР 1“ следва 

да се чете като „М ОП РЧР 2“, поради допусната техническа грешка. 

Нямаше други разисквания и предложенията бяха гласувани. 

 

По точка втора от дневния ред Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

Решение 1.1. Приема решение за промяна в одобрената СВОМР за допълнително 

финансиране със 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и със 114 000лв. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ от ПРСР. 

Решение 1.2. Приема решение допълнителното финансиране от 799 000 лв. по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР да бъде разпределено по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ - 149 000 лв. и по мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, 

включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура“- 650 000 лв. 

Решение 1.3. Приема решение за промяна в одобрената СВОМР, както следва: 

1. В Раздел 4. Цели на стратегията, подраздел 4.2. Специфични цели, Таблица 

„Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет I“ се променя както следва: 

Било:      Става: 
 

Цел Ключови 

индикатори за 

резултат 

Целе

ва 

стой

ност 

2023 

г. 

Плани 

рани 

разходи 

(хил.лв.) 

Ком 

бина 

ция 

от 

мерки 

Цел 1 

Земеделски 

стопанства, 

разширили или 

модернизирали 

производството на 

плодове, зеленчуци, 

етерично-маслени и 

медицински култури 

и животновъдство  

15 

1 018 

М1.3, 

М4.1, 

М4.2  

(М7.4, 

М21) 

Проекти, насърчили 

по-доброто 

организиране на 

хранителната верига 

4 

Цел 2 

Брой подпомогнати 

съществуващи 

предприятия, с 

повишена 

конкурентоспособност  

13 

2 274 

М6.4, 

М ОП

РЧР 1,  

ОПИК

1, 

(М7.4, 

М21) 

Брой подпомогнати 

нови предприятия 
6 

Участници в мерки за 

предприемачество в 

самостоятелна 

заетост при напускане 

на операцията 

10 

Цел 

1&2 

Работни места, 

разкрити в 

подпомогнатите 

проекти 

30 

 

 

 

 

Цел Ключови 

индикатори за 

резултат 

Целе

ва 

стой

ност 

2023 

г. 

Плани 

рани 

разходи 

(лв.) 

Ком 

бина 

ция 

от 

мерки 

Цел 1 

Земеделски 

стопанства, 

разширили или 

модернизирали 

производството на 

плодове, зеленчуци, 

етерично-маслени и 

медицински култури и 

животновъдство  

15 

725 000 

(2 105 

000) 

М 1.3, 

М 4.1, 

М 4.2  

(М 7.4, 

М 21) 

Проекти, насърчили 

по-доброто 

организиране на 

хранителната верига 

4 

Цел 2 

Брой подпомогнати 

съществуващи 

предприятия, с 

повишена 

конкурентоспособност  

15 

2 600 

449,77 

(2 105 

000) 

М 6.4, 

М ОП 

РЧР 1,  

М 

ОПИК 

1 

(М 7.4, 

М 21) 

Брой подпомогнати 

нови предприятия 
6 

Участници в мерки за 

предприемачество в 

самостоятелна заетост 

при напускане на 

операцията 

10 

Цел 

1&2 

Работни места, 

разкрити в 

подпомогнатите 

проекти 

32 
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и  

Таблица „Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет II“ се променя както 

следва: 

Било:      Става: 
 

Цел Ключови индикатори 

за резултат 

Целе

ва 

стой

ност 

2023 

г. 

Плани 

рани 

разходи 

(хил.лв.) 

Ком 

бина

ция 

от 

мер 

ки 

Цел 

3 

Участници в 

неравностойно 

положение, които след 

подпомагане са 

започнали да търсят 

работа, или имат 

работа, или са 

ангажирани с 

образование/обучение 

или са получили 

квалификация или са 

включени в социални и 

здравни услуги 

120 600 
ОПР

ЧР 1 

Цел 

4 

Население и населени 

места, които се 

възползват от 

подобрените услуги 

14 00

0 

1 340 
М7.4, 

М21 
Брой нови 

партньорства 

решаващи проблеми на 

социални групи и 

населени места в 

общността 

6 

 

 

Цел Ключови 

индикатори за 

резултат 

Целе 

ва 

стой 

ност 

2023 

г. 

Плани 

рани 

разходи 

(лв.) 

Ком 

бина

ция 

от 

мер 

ки 

Цел 

3 

Участници в 

неравностойно 

положение, които след 

подпомагане са 

започнали да търсят 

работа, или имат 

работа, или са 

ангажирани с 

образование/обучение 

или са получили 

квалификация или са 

включени в социални 

и здравни услуги 

120 
399 797,

75 

М ОП 

РЧР 2 ⃰ 

Цел 

4 

Население и населени 

места, които се 

възползват от 

подобрените услуги 

14 200 

2 105 

 000 

М 7.4, 

М 21 
Брой нови 

партньорства 

решаващи проблеми 

на социални групи и 

населени места в 

общността 

6 

 

⃰ Поради допусната техническа грешка, следва да се чете ОПРЧР 2, вместо ОПРЧР 1. 

 

 

2. В Раздел 5. Описание на мерките, подраздел 5.1. Мерки от Програмата за 

развитие на селските райони (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони), 

Мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, Финансови условия, текстът 

да се промени както следва: 

Било:      Става: 
Размерът на общия публичен принос за мярката е 752 

000 лв. 

Размерът на общия публичен принос за мярката е 901 

000 лв. 

 

 

3. В Раздел 5. Описание на мерките, подраздел 5.1. Мерки от Програмата за 

развитие на селските райони (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони), 

Мярка 7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни 

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

инфраструктура, Финансови условия, текстът да се промени както следва: 

Било:      Става: 
Размерът на общия публичен принос за мярката е 

1 315 000 лв. 

Размерът  на  общия  публичен  принос  за  мярката е 

1 965 000 лв. 
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4. В Раздел 6. Финансов план, подраздел 6.1. Индикативно разпределение на 

средствата по програми/фондове и по мерки, Таблицата да се промени както следва: 

Било: 
 

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)     2 932 000 56% 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства          18 000  0,3% 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства        650 000  12,4% 

4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти                57 000 1,1% 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности              752 000 14,3% 

 Мерки, които не са част от ПРСР 2014 – 2020 г., но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 (ЕЗФРСР) 

  

7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително 

развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура 

          1 315 000 25,1% 

 Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, 

но съответстващи на целите на регламента (ЕЗФРСР) 

  

21 Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа 
       140 000  2,7% 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)        599247.52  15,3% 

ОПРЧР 1 Развитие на предприемачеството 199449.77  3,8% 

ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности        399797.75  11,5% 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)     1 500 000  28,7% 

ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП     1 500 000  28,7% 

 ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ  5 031 247.52  100% 

 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие 
      977 333  - 

 

Става: 
 

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)    3 731 000,00 63,99% 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства         18 000,00 0,31% 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства       650 000,00 11,15% 

4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти       57 000,00 0,98% 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности     901 000,00 15,45% 

 Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г., но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 (ЕЗФРСР) 

  

7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително 

развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура 

 1 965 000,00 33,70% 

 Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, 

но съответстващи на целите на регламента (ЕЗФРСР) 

  

21 Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа 
      140 000,00 2,40% 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     599 247,52 10,28% 

ОПРЧР 1 Развитие на предприемачеството 199 449,77 3,42% 

ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности       399 797,75 6,86% 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)    1 500 000,00 25,73% 

ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП    1 500 000,00 25,73% 

 ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ  5 830 247,52 100% 

 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие 
1 091 333,00 - 

 
5. В Раздел 6. Финансов план, подраздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и 

разпределението на средствата по програми и по мерки, текстът да се промени както следва: 

Било:      Става: 
На Приоритет 1 са отделени 3 292 хил. лв. или 63% от 

бюджета, а на Приоритет 2 – 1 940 хил. лв., или 37%. 

На Приоритет 1 са отделени 3 325 449,77 лв. или 57% от 

бюджета, а на Приоритет 2 – 2 504 797,75 лв., или 43%. 
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диаграма „Разпределение на бюджета по приоритети и специфични цели“ да се 

промени както следва: 

Било:   

 

Става: 

 

текстът да се промени както следва: 

Било:      Става: 
Планираният размер на общия публичен принос от 

ЕЗФРРСР в бюджета на ВОМР на МИГ Исперих е 

2 932 хил. лв. (56% от общия). 

Планираният размер на общия публичен принос от 

ЕЗФРРСР в бюджета на ВОМР на МИГ Исперих е 

3 731 000 лв. (64% от общия). 

 

диаграма „Разпределение на публичния принос по финансиращи програми (%)“ да се 

промени както следва: 

Било:     
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Става: 

 

диаграма „Разпределение на публичния принос по мерки, финансирани от ЕЗФРСР 

(%)“ да се промени както следва: 

Било: 

 
 

Става: 

 
 

и 

текстът да се промени както следва: 

Било:      Става: 
Планираният публичен принос за Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие е 977,33  хил. лв. и … 

Планираният публичен принос за Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие е 1 091 333,00 и … 
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6. В Раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, подраздел 9.1. Индикатори за 

цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места, 

Таблицата да се промени както следва: 

Било:      Става: 
 

Приоритет/специфична цел/ индикатор  Целева 

стойност 

(2023) 

Приоритет I  

Специфична цел 1  

Брой и дял на земеделските стопанства, 

получили подпомагане за инвестиции в 

преструктуриране или модернизация  

18 

(1.6%) 

Брой земеделски стопанства, разширили или 

модернизирали производството на плодове, 

зеленчуци, етерично-маслени и медицински 

култури и животновъдство  

15 

Промени в селскостопанската продукция на 

подпомогнатите стопанства на една годишна 

работна единица  

Повишаван

е 

Брой проекти, насърчили по-доброто 

организиране на хранителната верига  

4 

Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти  

10 

Специфична цел 2  

Брой подпомогнати съществуващи 

предприятия с повишена 

конкурентоспособност 

13 

Брой подпомогнати нови предприятия 

(предприятия, създадени вследствие на 

получена финансова помощ  и/или 

подкрепени предприятия, които не са 

съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта) 

6 

Участници в мерки за предприемачество в 

самостоятелна заетост при напускане на 

операцията  

10 

Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти  

20 

Производителност на подпомогнатите 

предприятия  (добавената стойност по 

факторни разходи към заети лица) 

Повишаван

е 

Обем на износа на стоки и услуги, 

реализиран от подкрепените предприятия  

Повишаван

е 

Нови/подобрени пазари за местна продукция 2 

Приоритет II  

Специфична цел 3  

Участници в неравностойно положение, 

които след подпомагане са започнали да 

търсят работа, или имат работа, или са 

ангажирани с образование/обучение или са 

получили квалификация или са включени в 

социални и здравни услуги  

100 

Специфична цел 4  

Брой и процент от населението, което се 

възползва от подобрените 

услуги/инфраструктура 

14 000 

(65%) 

Брой населени места, които се възползват 

ползват от подобрени услуги 

12 

Брой нови партньорства решаващи проблеми 

на социални групи и населени места в 

Общността  

6 

Хоризонтални  

Дял на проектите, които облагодетелстват 

млади хора на възраст до 40 г 

40% 

 

Приоритет/специфична цел/ индикатор  Целева 

стойност 

(2023) 

Приоритет I  

Специфична цел 1  

Брой и дял на земеделските стопанства, 

получили подпомагане за инвестиции в 

преструктуриране или модернизация  

18 

(1.6%) 

Брой земеделски стопанства, разширили или 

модернизирали производството на плодове, 

зеленчуци, етерично-маслени и медицински 

култури и животновъдство  

15 

Промени в селскостопанската продукция на 

подпомогнатите стопанства на една годишна 

работна единица  

Повишава 

не 

Брой проекти, насърчили по-доброто 

организиране на хранителната верига  

4 

Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти  

2 ⃰ 

Специфична цел 2  

Брой подпомогнати съществуващи 

предприятия с повишена 

конкурентоспособност 

15 

Брой подпомогнати нови предприятия 

(предприятия, създадени вследствие на 

получена финансова помощ  и/или 

подкрепени предприятия, които не са 

съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта) 

6 

Участници в мерки за предприемачество в 

самостоятелна заетост при напускане на 

операцията  

10 

Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти  

22 

Производителност на подпомогнатите 

предприятия  (добавената стойност по 

факторни разходи към заети лица) 

Повишава 

не 

Обем на износа на стоки и услуги, 

реализиран от подкрепените предприятия  

Повишава 

не 

Нови/подобрени пазари за местна продукция 2 

Приоритет II  

Специфична цел 3  

Участници в неравностойно положение, 

които след подпомагане са започнали да 

търсят работа, или имат работа, или са 

ангажирани с образование/обучение или са 

получили квалификация или са включени в 

социални и здравни услуги  

100 

Специфична цел 4  

Брой и процент от населението, което се 

възползва от подобрените 

услуги/инфраструктура 

14 200 

(65,77%) 

Брой населени места, които се възползват 

ползват от подобрени услуги 

12 

Брой нови партньорства решаващи проблеми 

на социални групи и населени места в 

Общността  

6 

Хоризонтални  

Дял на проектите, които облагодетелстват 

млади хора на възраст до 40 г 

40% 
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Дял на проектите, въвели иновации за 

нисковъглеродна и/или ресурсоефективна 

икономика, въвели иновации за 

предотвратяване или адаптиране към 

климатичните промени 

20% 

 

Дял на проектите, въвели иновации за 

нисковъглеродна и/или ресурсоефективна 

икономика, въвели иновации за 

предотвратяване или адаптиране към 

климатичните промени 

20% 

 

⃰ Промяната е в съответствие с Допълнително споразумение № РД 50-186/ 14.09.2020 г. към Споразумение за 

изпълнение на СВОМР № РД 50-186/ 29.11.2016 г. 

 

7. В Раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, подраздел 9.2. Индикатори по 

мерки, Мерки по Специфична цел 2: Разнообразяване на икономическите дейности чрез 

развитие на предприемачеството и разширяване на производството и 

конкурентоспособността на МСП извън земеделието,  

Таблица „Индикатори по мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ да се промени както следва: 

  Било:      Става: 
 

Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

Ръст на заетостта в подпомогнатите 

предприятия (еквивалент на пълно работно 

време)/Работни места, разкрити в 

подпомогнатите проекти 

12 

Индикатори за изпълнение /краен продукт  

Брой на предприятията, получаващи 

подкрепа  

15 

в.т.ч. брой подпомогнати нови предприятия 

(предприятия, създадени вследствие на получена 

финансова и/или подкрепени предприятия, 

които не са съществували повече от 3 години 

преди стартирането на проекта) 

5 

 

 

Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

Ръст на заетостта в подпомогнатите 

предприятия (еквивалент на пълно работно 

време)/Работни места, разкрити в 

подпомогнатите проекти 

14 

Индикатори за изпълнение /краен продукт  

Брой на предприятията, получаващи 

подкрепа  

17 

в.т.ч. брой подпомогнати нови предприятия 

(предприятия, създадени вследствие на получена 

финансова и/или подкрепени предприятия, 

които не са съществували повече от 3 години 

преди стартирането на проекта) 

5 

 

 

и 

Таблица „Индикатори по мярка 7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или 

разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и 

култура, свързаната с тях инфраструктура“ да се промени както следва: 

  Било:      Става: 
 

Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

Население, което се ползват от подобрени 

услуги 

14 000 

Брой населени места, които се ползват от 

подобрени услуги 

12 

Индикатори за изпълнение /краен продукт   

Брой проекти, подпомогнати с цел 

подобряване на основни услуги за 

населението и бизнеса 

7 

в.т.ч. реализирани проекти по схемата за 

малки и инфраструктурни проекти  

3 

Обекти, реализирани като част от схемата 

за малки инфраструктурни проекти 

12 

 

 

Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

Население, което се ползват от подобрени 

услуги 

14 200 

Брой населени места, които се ползват от 

подобрени услуги 

12 

Индикатори за изпълнение /краен продукт   

Брой проекти, подпомогнати с цел 

подобряване на основни услуги за 

населението и бизнеса 

9 

в.т.ч. реализирани проекти по схемата за 

малки и инфраструктурни проекти  

3 

Обекти, реализирани като част от схемата 

за малки инфраструктурни проекти 

12 

 

 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите 

на събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 
 

Преди обсъждането на трета точка от дневния ред г-н Бехчет Хамид, представляващ 

СНЦ „Сдружение за развитие на Исперих“, напусна заседанието на Общото събрание, а се 

включи г-жа Нели Атанасова, представляваща НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево. 
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По точка трета от дневния ред: 
 

Председателят на УС уведоми участниците в събранието, че след проведен конкурс за 

избор на изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - Исперих“ от 09.04.2021г. на длъжността е 

назначена г-жа Айджан Бейтула. Той поясни, че в тази връзка е необходимо приемане на 

решение за вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър. 

 

По точка трета от дневния ред Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

Решение 2. Приема решение Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ - Исперих“ да 

бъде вписан в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел като 

представляващ сдружението, заедно и поотделно, с председателя на Управителния съвет. 

 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

 

 

По точка четвърта от дневния ред няма взети решения. 

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 18.30 часа. 

 

 

 

 

Председател на Общото събрание: .............................     

                         /Джанан Родоплу/ 

 

Секретар:        .............................     

     /Емилия Германова/ 

 


