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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ „Местна инициативна група - Исперих” 

 

 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Днес, 02.12.2022г., 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. Освобождаване и приемане на членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

Докладва: адв. Даниел Димитров – Председател на УС 

 

2. Информиране относно промяна на представителите на СНЦ „Хелис“ гр. Исперих  и СНЦ 

„Нов полет“ с. Малък Поровец в Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ 

Докладва: адв. Даниел Димитров – Председател на УС 

 

3. Приемане на решение за промяна на Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих, на основание чл. 

39, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22/ 14.12.2015г.  и чл. 18, ал. 1, т. 3, буква а) и б) и т. 4 от 

Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров – Председател на УС 

 

4. Вземане на решение за промяна на обстоятелства в Търговски регистър и регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

Докладва: адв. Даниел Димитров – Председател на УС 

5. Разни. 

 

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

представители на 18 юридически лица и 4 физически лица, представляващи 70,97% 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”: 22 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 Емилия Германова. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 21 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 председател на събранието. 

 

За Секретар на събранието беше предложена Деница Богомилова. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 21 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението без гласа на Деница Богомилова, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 

ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 
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След проведеното гласуване Общото събрание: 

Избира Деница Богомилова за секретар на събранието. 

 

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 22 члена, представляващи 70,97% от всички членове на сдружението, като от тях:  

• 18 юридически лица – 1 член, представител на публичния сектор - Община Исперих; 7 

члена, представители на стопанския сектор; 10 члена, представители на нестопанския сектор. 

• 4 физически лица – 3 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 Емилия Германова, Председател на Общото събрание, представи проект на дневен ред 

на събранието. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 22 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 присъстващите, че със свое 

заявление г-н Румен Маринов Иванов /Председател на УС на СНЦ „Електромобили за регионите - 

Исперих“/ е депозирал искане за прекратяване на членство в Общото събрание на СНЦ „МИГ - 

Исперих“. Г-н Димитров напомни, че съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението, 

членството се прекратява по собствено желание, с едностранно писмено волеизявление, отправено до 

Управителния съвет, считано от датата на получаването му. Членовете на Общото събрание следва 

да бъдат уведомени относно промяната, без да се изисква приемането на конкретно решение. 

Адв. Димитров съобщи, че е постъпило заявление за членство в Общото събрание на 

Сдружението от г-н Тодор Денев Николов като физическо лице, самоопределящо се като 

представител на нестопанския сектор, по което е взето решение от Управителния съвет, на заседание, 

проведено на 13.07.2022г. Приемането му за член се представя за одобрение от Общото събрание на 

първото следващо заседание, съгласно разпоредбите на чл. 9 от Устава на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

Г-н Николов е председател на неформален клуб „Вяра“, който е член на Съюза на инвалидите 

в България, обхващащ всички структури на национално ниво. В клуба, който представлява, членуват 

лица в неравностойно положение от населените места на община Исперих. Организацията им има за 

цел да защитава интересите на лицата със специфични потребности; да ги информира относно 

правата, които имат; да ги осведомява за възможностите, които държавните институции и 

общинската администрация, предоставят, с цел подобряване качеството на живот на тази уязвима 

група от обществото. Усилията им са насочени и към мотивиране на членуващите хора в 

неравностойно положение за по-активно участие в обществения живот на община Исперих. 

Адв. Даниел Димитров констатира, че с приемането на г-н Тодор Николов, в качеството му на 

председател на неформален клуб „Вяра“ за член на Общото събрание са спазени разпоредбите на 

Наредба № 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., като конкретизира, 

че: 

- на мястото на един представител на нестопанския сектор - юридическо лице, което е 

прекратило членството си в Сдружението, е приет нов член също представител на нестопанския 

сектор - физическо лице, самоопределило се като представител на този сектор; 
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- делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния 

върховен орган на МИГ не превишава 49 процента от имащите право на глас, в изпълнение на чл. 26, 

ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ - Исперих“ и чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредба 22/ 14.12.2015г., тъй като 

съотношението на представителите на различните сектори в Общото събрание на Сдружението се 

запазва същото: от 31 члена (100%)  3,2% – публичен сектор (1 член - Община Исперих); 48,4% – 

стопански сектор (15 члена) и 48,4% – нестопански сектор (15 члена). 

След направените констатации членството на г-н Тодор Николов беше одобрено от Общото 

събрание. 

 

По точка първа от дневния ред Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
 

Решение 1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 9, ал. 2 от Устава, 

одобрява членството на Тодор Денев Николов, с ЕГН ...................., /ръководител на неформален клуб 

„Вяра“/ в Общото събрание на Сдружението, като физическо лице, самоопределящо се като 

представител на нестопанския сектор. 
 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 22 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

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

 

По точка втора от дневния ред: 
 

Адв. Даниел Димитров представи две заявления за промяна на представителите на членуващи 

в Общото събрание на МИГ - Исперих неправителствени организации, за които трябва да бъде 

информиран върховния колективен орган: 

- представителят на СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец – Аница Иванова Костова се заменя 

с новия председател Светлана Валентинова Иванова, с ЕГН ....................; 

- представителят на СНЦ „Хелис“ гр. Исперих – Живка Николова Михайлова се заменя с 

Мария Ганчева Николаева, с ЕГН ..................... 

За извършените промени не се изисква вземане на решение от Общото събрание. 

 

По точка трета от дневния ред: 
 

Адв. Димитров запозна подробно членовете на Общото събрание с Проект на промени в 

Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих относно прехвърляне на ресурс, в размер до 10% от 

одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, между мерките финансирани от ЕЗФРСР  и 

понижаване на мониторинговите индикатори за резултат след намаляване на финансирането от 

ОПРЧР по мерките от Стратегията. Председателят на УС уточни, че се предлага към мярка 6.4. да се 

прехвърлят неусвоените средства по мярка 1.3. и част от остатъчния ресурс по мярка 4.2., а към 

мярка 7.4. - част от неусвоените средства по мярка 4.2. и остатъчния ресурс по мярка 21.  Г-н 

Димитров аргументира предложението си с липсата на интерес към мярка 1.3. и малкия брой 

проектни предложения, които са подадени по мярка 21. Той съобщи, че в същото време към 

безвъзмездно финансиране от Стратегията интерес проявяват от Община Исперих и представители 

на местния бизнес. Г-н Димитров представи и основанията за необходимостта от понижаване на 

мониторинговите индикатори за резултат, а именно намаляване на финансирането от ОПРЧР по 

мерките от Стратегията, след приключване на изпълнението на сключените договори. 

Председателят информира членовете на ОС, че с решение на УС на сдружението, в периода 

от 16.11.2022г. до 23.11.2022г. вкл., е проведено обществено обсъждане на промените в Стратегията 

на МИГ - Исперих. Той допълни, че предложението ресурс, в размер до 10% от одобрения от 

ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, да бъде прехвърлен към по-атрактивни мерки финансирани от 

ЕЗФРСР  и да бъдат понижени мониторинговите индикатори за резултат по ОПРЧР мерките, е 

подкрепено от местната общност като представи постъпилите в тази връзка писма. 

Г-н Димитров съобщи, че в Обосновка на промени в Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих 

/Приложение 2/ се налага да бъде извършена следната техническа корекция: текстът на стр. 4 

„Неусвоените средства възлизат на 81 558,83 лв.  като  към тях се предлага да бъдат насочени 
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9 286,18 лв. от мярка 1.3,  225,05 лв. от мярка 4.1 и  2 767,50 лв. от мярка 4.2., с което остатъчният 

ресурс по мярка 6.4 за следващ прием ще бъде в размер на 93 837,56 лв.“ да бъде заменен с текста 

„Неусвоените средства, след сключени анекси по два от договорите за БФП, възлизат на 83 747,70 лв. 

като към тях се предлага да бъдат насочени 9 286,18 лв. от мярка 1.3,  225,05 лв. от мярка 4.1 и  

2 767,50 лв. от мярка 4.2., с което остатъчният ресурс по мярка 6.4 за следващ прием ще бъде в 

размер на 96 026,43 лв.“. Той обясни, че корекцията в Обосновката не налага извършването на 

каквито и да е изменения в Проект на промени в СВОМР на МИГ - Исперих, който е представен на 

общественото обсъждане. Адв. Димитров допълни, че изменението касае увеличението на размера на 

свободните средства по мярка 6.4, след сключването на анекси по договорите за БФП с „Джиел – 

Архитектс“ ЕООД, ЕТ „Мибо Принт – Божидар Красимиров“ и д-р Айлин Хюсеин. 

Членовете на Общото събрание изразиха съгласие по предложените промени. Г-жа Джанан 

Родоплу сподели, че прехвърлянето на средства ще осигури максимално усвояване на  бюджета по 

подмярка 19.2. Г-жа Емилия Германова допълни, че по този начин ще бъдат изпълнени заложените в 

Стратегията цели и ще бъдат постигнати планираните резултати. Тя уточни, че СВОМР на МИГ - 

Исперих е подготвена през 2016г. като включените в нея мерки са относими към годината на 

разработването на Стратегията. Г-жа Германова коментира, че Ковид кризата и военният конфликт в 

Украйна се отразяват негативно на социално-икономическото развитие в световен мащаб. Тя 

подкрепи идеята за насочване на  допълнителен финансов ресурс към бизнеса и публичния сектор, с 

което да се подпомогне тяхното възстановяване и последващо развитие. 

 

По точка трета от дневния ред Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

Решение 2.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение да бъде 

извършена промяна на Стратегия за ВОМР, на основание чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22 от 

14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  и чл. 18, ал. 1, т. 3, буква а) и б) и 

т. 4 от Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ - Исперих, относно прехвърляне на ресурс, в размер до 10% от одобрения 

от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, между мерките финансирани от ЕЗФРСР и понижаване на 

мониторинговите индикатори за резултат след намаляване на финансирането от ОПРЧР по мерките 

от Стратегията: 

I. В раздел 4. „Цели на стратегията“, в подраздел 4.2. „Специфични цели“: 
 

1. Таблица „Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет I“ се променя както 

следва: 

от:       
Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2025 г. 

Планирани 

разходи (лв.) 

Комбинаци

я 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   
 

на: 
Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2025 г. 

Планирани 

разходи (лв.) 

Комбинация 

от мерки 

Цел 1 
Земеделски стопанства, разширили или модернизирали 

производството на плодове, зеленчуци, етерично-маслени и 
15 

 

704 007,45 

М 1.3, 

М 4.1, 
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медицински култури и животновъдство   

 

(2 113 713,82) 

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 

 

2 481 324,91 

 

 

(2 113 713,82) 

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   

 

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

следва: 

от: 
Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2025 г. 

Планирани 

разходи 

(лв.) 

Комбинация 

от мерки 

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 

 

на: 
Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2025 г. 

Планирани 

разходи 

(лв.) 

Комбинация 

от мерки 

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 

67 328 562,35 М ОП РЧР 2 

Цел 4 

Население и населени места, които се възползват от 

подобрените услуги 
14 200 

2 113 713,8

2 

М 7.4, 

М 21 Брой нови партньорства решаващи проблеми на социални 

групи и населени места в общността 
6 

 
II. В раздел 5. „Описание на мерките“, в подраздел 5.1. „Мерки от Програмата за развитие 

на селските райони (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони)“: 
 

1. в „Мярка 1.3: Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“, във 

„Финансови условия“ текстът „Размерът на общия публичен принос за мярката е 18 000 лв.“ 

се заменя с текста „Размерът на общия публичен принос за мярката е 0 лв.“ 

 

2. в „Мярка 4.1: Инвестиции в земеделски стопанства“, във „Финансови условия“ текстът 

„Размерът на общия публичен принос за мярката е 650 000 лв.“ се заменя с текста „Размерът 

на общия публичен принос за мярката е 649 774,95 лв.“ 

 

3. в „Мярка 4.2: Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“, във 

„Финансови условия“ текстът „Размерът на общия публичен принос за мярката е 57 000 лв.“ 

се заменя с текста „Размерът на общия публичен принос за мярката е 54 232,50 лв.“ 

 

4. в „Мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, във „Финансови 

условия“ текстът „Размерът на общия публичен принос за мярката е 901 000 лв.“ се заменя с 

текста „Размерът на общия публичен принос за мярката е 913 278,73 лв.“ 

 

5. в „Мярка 7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни 

основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях 
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инфраструктура“, във „Финансови условия“ текстът „Размерът на общия публичен принос 

за мярката е 1 965 000 лв.“ се заменя с текста „Размерът на общия публичен принос за 

мярката е 2 019 046,69 лв.“ 

 

6. в „Мярка 21: Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа“, във „Финансови условия“ текстът „Размерът на общия 

публичен принос за мярката е 140 000 лв.“ се заменя с текста „Размерът на общия публичен 

принос за мярката е 94 667,13 лв.“ 

 
III. В раздел 5. „Описание на мерките“, в подраздел 5.2. „Мерки от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ (Европейски социален фонд)“: 
 

1. в „Мярка ОПРЧР 1: Развитие на предприемачеството“, във „Финансови условия“ текстът 

„Размерът на общия публичен принос за мярката е 199 449,77 лв.“ се заменя с текста 

„Размерът на общия публичен принос за мярката е 68 046,18 лв.“ 

 

2. в „Мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интерграция на маргинализирани 

общности“, във „Финансови условия“ текстът „Размерът на общия публичен принос за 

мярката е 399 797,75 лв.“ се заменя с текста „Размерът на общия публичен принос за 

мярката е 328 562,35 лв.“ 

 
IV. В раздел 6. „Финансов план“, в подраздел 6.1. „Индикативно разпределение на 

средствата по програми/фондове и по мерки“, Таблицата се променя както следва: 

от: 
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 - 

 

на: 
Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)    3 731 000,00 66,30% 

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

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства       649 774,95 11,55% 

4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти       54 232,50 0,96% 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности     913 278,73 16,23% 

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

 2 019 046,69 35,88% 

 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 
      94 667,13 1,68% 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     396 608,53 7,05% 

ОПРЧР 1 Развитие на предприемачеството 68 046,18 1,21% 

ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 328 562,35 5,84% 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)    1 500 000,00 26,65% 

ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП    1 500 000,00 26,65% 

 ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ  5 627 608,53 100% 

 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие 

1 091 333,00 - 

 
V. В раздел 6. „Финансов план“, в подраздел 6.2. „Финансова обосновка на бюджета и 

разпределението на средствата по програми и по мерки“: 
 

1. в абзац втори текстът „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%.“ се заменя с текста „На Приоритет 1 са 

отделени 3 185 332,36 лв. или 56,60% от бюджета, а на Приоритет 2 – 2 442 276,17 лв., или 

43,40%.“ 

 

2. диаграма „Разпределение на бюджета по приоритети и специфични цели“ се променя 

както следва: 

от:  
 

на:  

         
 

3. в абзац четвърти текстът „Планираният размер на общия публичен принос от ЕЗФРРСР в 

бюджета на ВОМР на МИГ Исперих е 3 731 000 лв. (64% от общия).“ се заменя с текста 

„Планираният размер на общия публичен принос от ЕЗФРСР в бюджета на ВОМР на МИГ 

Исперих е 3 731 000 лв. (66,30% от общия).“ 

 

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

променя както следва: 

704 007,45

2 481 324,91

328 562,35

2 113 713,82
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от: 

 

на: 

 

 

5. диаграма „Разпределение на публичния принос по мерки, финансирани от ЕЗФРСР (%)“ 

се променя както следва: 

от: 

 
на: 

                  

0,48%

17,42%

1,53

24,15%

52,67%

3,75%

М1.3

М4.1

М4.2

М6.4

М7.4

М21

Разпределение на публичния принос по мерки, 
финасирани от ЕЗФРСР (%)

0,00%

17,42%

1,45%

24,48%

54,11%

2,54%

М 1.3.

М 4.1.

М 4.2.

М 6.4.

М 7.4.

М 21.

Разпределение на публичния принос по мерки, 
финасирани от ЕЗФРСР (%)

ПРСР 
(ЕЗФРСР)

64%

ОПИК 
(ЕФРР)

26%

ОПРЧР 
(ЕСФ)
10%

Разпределение на публичния принос
по финасиращи  програми (%)

ПРСР 
(ЕЗФРСР)

66,30%

ОПИК 
(ЕФРР)
26,65%

ОПРЧР 
(ЕСФ)
7,05%

Разпределение на публичния принос
по финасиращи  програми (%)
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6. в абзац десети текстът „Планираният публичен принос от ОПРЧР е 599 247,52 лв.“ се 

заменя с текста „Планираният публичен принос от ОПРЧР е 396 608,53 лв.“ 

 
VI. В раздел 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“: 
 

1. в подраздел 9.1. „Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени работни места“, Таблицата се променя както следва: 

от:          на: 
Приоритет/специфична цел/ индикатор  Целева 

стойност 

(2025) 

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  

10 

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 

6 

Приоритет/специфична цел/ индикатор  Целева 

стойност 

(2025) 

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  

10 

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  

67 

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 

6 
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Общността  

Хоризонтални  

Дял на проектите, които облагодетелстват 

млади хора на възраст до 40 г. 

40% 

Дял на проектите, въвели иновации за 

нисковъглеродна и/или ресурсоефективна 

икономика, въвели иновации за 

предотвратяване или адаптиране към 

климатичните промени 

20% 

 

Общността  

Хоризонтални  

Дял на проектите, които облагодетелстват 

млади хора на възраст до 40 г. 

40% 

Дял на проектите, въвели иновации за 

нисковъглеродна и/или ресурсоефективна 

икономика, въвели иновации за 

предотвратяване или адаптиране към 

климатичните промени 

20% 

 

 

2. в подраздел 9.2. „Индикатори по мерки“: 
 

а) в „Мерки по Специфична цел 1: Развитие на балансирано и конкурентно земеделие чрез 

насърчаване на инвестиции и пренос на знания в трудоемки аграрни вериги“, в 

„Индикатори по мярка 1.3: Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства“, Таблицата се променя както следва: 

от:          на: 
Индикатори за изпълнение Целева 

стойност 

(2025) 

Брой на участници в мерки за обмен на 

опит и посещения в земеделски 

стопанства 

60 

в т.ч. брой млади фермери ще се 

наблюдава 

в т.ч. жени 

 
 

ще се 

наблюдава 
 

Индикатори за изпълнение Целева 

стойност 

(2025) 

Брой на участници в мерки за обмен на опит и 

посещения в земеделски 

стопанства 

0 

в т.ч. брой млади фермери 

 

0 

в т.ч. жени 
 

 

0 

 

 
б) в „Мерки по Специфична цел 2: Разнообразяване на икономическите дейности чрез 

развитие на предприемачеството и разширяване на производството и 

конкурентоспособността на МСП извън земеделието“, в „Индикатори по мярка ОПРЧР 1: 

Развитие на предприемачеството“, Таблицата се променя както следва: 

от:          на: 
Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

Участници в самостоятелна заетост при 

напускане на операцията (участници, които 

в рамките на 6 месеца след напускане на 

операцията имат собствен бизнес или са 

самостоятелно заети) 

10 

Участници, които в рамките на 24 месеца 

след напускане на операцията имат 

собствен бизнес или са самостоятелно 

заети) 

15 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт  

Безработни участници, подпомогнати по 

мярката 

45 

в т.ч. трайно безработни ще се 

наблюдава 

Заети участници, подпомогнати по мярката 10 
 

Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

Участници в самостоятелна заетост при 

напускане на операцията (участници, които 

в рамките на 6 месеца след напускане на 

операцията имат собствен бизнес или са 

самостоятелно заети) 

10 

Участници, които в рамките на 24 месеца 

след напускане на операцията имат 

собствен бизнес или са самостоятелно 

заети) 

5 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт  

Безработни участници, подпомогнати по 

мярката 

18 

в т.ч. трайно безработни ще се 

наблюдава 

Заети участници, подпомогнати по мярката 10 
 

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

групи в устойчивото социално-икономическо развитие на общността“, в „Индикатори по 

мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“, 

Таблицата се променя както следва: 
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от:          на: 
Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

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 

100 

в т.ч. роми ще се 

наблюдава 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт  

Брой подпомогнати лица в неравностойно 

положение 

150 

в т.ч. роми ще се 

наблюдава 
 

Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

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 

67 

в т.ч. роми ще се 

наблюдава 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт  

Брой подпомогнати лица в неравностойно 

положение 

150 

в т.ч. роми ще се 

наблюдава 
 

 
г) в „Мерки по Специфична цел 4: Насърчаване на активния начин на живот, 

иновативността и социалната ангажираност в общността, чрез подобряване на местни 

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

тях инфраструктура“, в „Индикатори по мярка 21: Исперих – отворени пространства, 

привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“, Таблицата се 

променя както следва: 

от:          на: 

 
Индикатори Целева 

стойност 

(2025) 

Индикатори за резултат   

Създадени нови активни граждански групи 

или инициативи 

5 

Развити нови продукти и услуги, базирани 

на културното и природното наследство на 

територията 

3 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт   

Общ брой подкрепени проекти 12 

в т.ч. подкрепени индивидуални проекти  9 

в т.ч. пакетни проекти  3 

микро проекти, включени в пакетни 

проекти 

12 

Брой граждани, участвали в събития, 

проведени по подкрепените проекти 

2 000 

 

Индикатори Целева 

стойност 

(2025) 

Индикатори за резултат   

Създадени нови активни граждански групи 

или инициативи 

5 

Развити нови продукти и услуги, базирани 

на културното и природното наследство на 

територията 

3 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт   

Общ брой подкрепени проекти 6 

в т.ч. подкрепени индивидуални проекти  5 

в т.ч. пакетни проекти  1 

микро проекти, включени в пакетни 

проекти 

5 

Брой граждани, участвали в събития, 

проведени по подкрепените проекти 

1 300 

 

 

Решение 2.2. Във връзка с Решение 2.1., Общото събрание оправомощава Председателя на 

УС на Сдружението да подаде Заявление за изменение на СВОМР на МИГ - Исперих до 

Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 22 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

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

 

По точка четвърта от дневния ред: 
 

Председателят на УС, адв. Даниел Димитров, уведоми присъстващите на събранието, че на 

основание заявление на Ростислав Величков Енчев, на заседание на УС, проведено на 14.10.2022г. са 

взети решения за преназначаване на техническия асистент Айджан Бейтула на длъжността 

изпълнителен директор и за преназначаване на Ростислав Енчев за технически асистент, считано от 

14.11.2022г. Айджан Бейтула е служител в Сдружението и отговаря на изискванията за длъжността 
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Изпълнителен директор, определени в чл. 13, ал. 3 и 7 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. за прилагане 

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

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. Тя има завършено висше образование, степен „Бакалавър“, 

специалност „Публична администрация” и степен „Магистър“, специалност „Финанси“; 

професионален стаж повече от 19 години и управленски опит над 6 години. От 11.10.2021г. е 

служител на МИГ - Исперих, с което отговаря на изискването за опит в реализиране на стратегия със 

стойност над 100 хиляди лева, финансирана от ЕС и опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР, 

регламентирано в параграф 1, т. 40 от Наредбата. 

Адв. Димитров съобщи на членовете на Общото събрание, че Управляващия орган на ПРСР – 

Министерство на земеделието, е информирано за направената промяна в екипа на Сдружението и се 

чака одобрението му, съгласно чл. 43, ал. 1, т. 1 от Наредба № 22/ 14.12.2015г. Председателят поясни, 

че в тази връзка е необходимо приемане на решения за отписването на Ростислав Величков Енчев от 

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и за вписване на Айджан 

Ахмед Бейтула като представляващ Сдружението, заедно и поотделно, с Председателя на 

Управителния съвет. 

 

По точка четвърта от дневния ред Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

Решение 3.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение за отписване на 

Ростислав Величков Енчев от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел. 

Решение 3.2. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение за вписване на 

Айджан Ахмед Бейтула, с ЕГН ...................., в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел, в качеството на Изпълнителен директор. 

Решение 3.3. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение, на основание чл. 

35, т. 3 и чл. 36, т. 1 от Устава, Сдружението да се представлява от Председателя на УС - адв. Даниел 

Димитров и от Изпълнителния директор Айджан Бейтула, заедно и поотделно. 

Решение 3.4. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на Председателя на УС - 

адв. Даниел Димитров, да впише промяната на обстоятелствата в Търговски регистър и регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Гласуване на предложението: 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 22 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на 

събранието членове на сдружението; 

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

 

 

По точка пета от дневния ред няма взети решения. 

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 19:00 часа. 

 

 

 

 

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

                         /Емилия Германова/ 

 

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

           /Деница Богомилова/ 


