
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

23.08.2022 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

23.08.2022г./ 17:30 часа 

Председател на заседанието: адв. Даниел Димитров – председател на УС 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

Отсъстващи членове:  

1. адв. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Джанан Родоплу – член на УС 

3. Деница Богомилова – член на УС 

4. Катя Йорданова – член на УС 

 

Тихомир Атанасов – член на УС 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

 

 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Приемане на предложение за промяна на стойностите на 

мониторинговите индикатори, във връзка с намаляване на 

бюджета по мерките по ОПРЧР, включени в СВОМР на 

МИГ - Исперих 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

Констатации на председателя 

на заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС. 

Присъстват 80% от членовете с право на глас. 

Гласуване: 4 гласа от присъстващите 4 члена на УС. 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 
 

Възражения по свикването, конституирането и провеждането на заседанието на 

Управителния съвет 

Няма 

 

За протоколист на заседанието беше предложена и избрана Деница Богомилова – член на УС. 

Гласуване: 3 гласа – „за” без гласа на Деница Богомилова; „против” – 0; „въздържал се” – 0. 
 

По първа точка от дневния ред  адв. Даниел Димитров информира членовете на УС, че с 

Писма с Изх. № № 04-05-251/ 20.07.2022г. и № 04-05-269/ 11.08.2022г. Ръководителят на УО 

на ОПРЧР инициира промяна на Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г., изразяваща се в 

намаляване на финансирането от ОПРЧР по мерките от Стратегията, след приключване 

изпълнението на всички договори и освобождаване на финансови средства. Той поясни, че с 

исканото намаляване новият бюджет по ОПРЧР ще бъде в размер на 396 608,53лв, от които по 

мярка ОПРЧР 1 „Развитие на предприемачеството“ – 68 046,18лв. и по мярка ОПРЧР 2 

„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“ – 328 562,35лв. 

Г-н Димитров допълни, че в отговор на Писмо с Изх. № 0408-142/ 16.08.2022г. на УО на ПРСР 

е необходимо да се прецени необходимостта от промяна на мониторинговите индикатори в 

Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих, като предложи следното: 

1. в т. 9.  Индикатори за мониторинг и оценка, т. 9.1. Индикатори за цялостното прилагане на 

стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места, 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, Целева 



 
 

стойност (2025) да бъде променена от 100 на 67; 

2. в т. 9.  Индикатори за мониторинг и оценка, т. 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, Индикатори по мярка 

ОПРЧР 1: Развитие на предприемачеството: 

 Участници, които в рамките на 24 месеца след напускане на операцията имат 

собствен бизнес или са самостоятелно заети), Целева стойност (2023) да бъде 

променена от 15 на 5; 

 Безработни участници, подпомогнати по мярката, Целева стойност (2023) да 

бъде променена от 45 на 18. 

 Мерки по Специфична цел 3: Включване и интегриране на уязвими и малцинствени 

групи в устойчивото социално икономическо развитие на общността, Индикатори 

по мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности: 

 Участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията 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, Целева стойност (2023) да бъде променена от 100 

на 67. 

След като се запознаха подробно с Писма с Изх. № № 04-05-251/ 20.07.2022г. и № 04-05-269/ 

11.08.2022г. на УО на ОПРЧР и Писмо с Изх. № 0408-142/ 16.08.2022г. на УО на ПРСР, както и 

с гореописаната промяна на индикаторите, членовете на УС приеха предложението. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема предложение за 

промяна на стойностите на мониторинговите индикатори, във връзка 

с намаляване на бюджета по мерките по ОПРЧР, включени в 

СВОМР на МИГ - Исперих: 

1. в т. 9.  Индикатори за мониторинг и оценка, т. 9.1. Индикатори 

за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени работни места, 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, Целева стойност (2025) да бъде променена от 

100 на 67; 

2. в т. 9.  Индикатори за мониторинг и оценка, т. 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, 

Индикатори по мярка ОПРЧР 1: Развитие на 

предприемачеството: 

 Участници, които в рамките на 24 месеца след 

напускане на операцията имат собствен бизнес или 

са самостоятелно заети), Целева стойност (2023) да 

бъде променена от 15 на 5; 

 Безработни участници, подпомогнати по мярката, 

Целева стойност (2023) да бъде променена от 45 на 

18. 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Годишен доклад 

за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 „Прилагане на операции 

в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

на МИГ - Исперих за 2021г. 

 

По втора точка от дневния ред 

Решение 2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Доклад за 

отчитане на изпълнените дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ - 

Исперих за 2021г. 

 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 



 
 

 Мерки по Специфична цел 3: Включване и интегриране 

на уязвими и малцинствени групи в устойчивото 

социално икономическо развитие на общността, 

Индикатори по мярка ОПРЧР 2: Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани 

общности: 

 Участници в неравностойно положение, които при 

напускане на операцията 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, Целева стойност (2023) да бъде 

променена от 100 на 67. 

 

 
 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на Сдружението, 

поради което заседанието беше закрито в 18:45часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Писма с Изх. № № 04-05-251/ 20.07.2022г. и № 04-05-269/ 11.08.2022г. на УО на ОПРЧР и 

Писмо с Изх. № 0408-142/ 16.08.2022г. на УО на ПРСР. 
 

 

 

 

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

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС :      Джанан Родоплу .................................. 

  

Деница Богомилова 

 

 

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

  

Катя Йорданова 

 

 

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

   

   
 

 


