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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

20.04.2016 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

20.04.2016г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС, ЕГН 6915111569; 

2. Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН 5701015099 

3. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН 6910065050 

4. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН 8408275071 

5. Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН 6606295072 

6. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН 6603075080 

7. Деница Богомилова  - член на УС, ЕГН 8004015050 

8. Тихомир Атанасов - член на УС, ЕГН 7311295083 

9. Теодор Иванов - член на УС, ЕГН 8610305024 

10. Катя Георгиева - член на УС, ЕГН 7305025094 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

няма 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

1. Разглеждане на получени оферти за наемане на помещение за 

офис на организацията. 

       Докладва: Даниел Димитрв 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

 

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

членовете – 9 гласа от 9 възможни.  

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на 

заседанието на Управителния съвет. 

 

                Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена Габриела  Симеонова 

Гласуване:  8 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” -няма. 

 

По първа точка от дневния ред 
Председателят на УС - Даниел Димитров информила  членовете на УС, че в качеството си на 

председател, а и на координатор на проект по Договор № РД 50-203/07.12.2015г., финансиран 

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водени от общностите 

местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. е предприел действия за намиране на помещение за 

наемане под наем, необходимо за офис на организацията. Той допълни, че е необходимо МИГ-

Исперих да има нает офис и сключен договор, който да се представи при кандидатстване със 

Стратегия за ВОМР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено 

от общностите местно развитие". 

За целта е подготвена и изпратена покана към трима оферента, които в рамките на посочения 

срок (01.04.2016г.- 15.04.2016г.)  са подали оферти за отдаване под наем на оборудван офис или 
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помещение.  

Критерии за оценка на представените оферти: 

 Най – ниска цена за наем на месец. 

 

Председателят на УС  прочете на членовете  имената на кандидатите подали оферти по ред на 

тяхното получаване: 

1. Оферта № 1  Вх. № ДУ-07/11.04.2016г. – 14.20 ч., подадена от „Казино Ескейп – гр. 

Исперих“ ЕООД гр. Исперих.  

2. Оферта № 2  Вх. № ДУ-08/12.04.2016г. – 10.30 ч., подадена от „Едилис Скай“  ООД гр. 

Исперих.  

3. Оферта № 3 Вх. № ДУ-09/15.04.2016г. – 13.05 ч., подадена от СНЦ „Бизнесцентър 

Исперих“ гр. Исперих.  

 

Управителния съвет пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на тяхното 

постъпване, направи проверка на офертите за наличие на изискуемата информация, съгласно 

поканата за оферта  и направи анализ по посочения критерии:  

Обсъждане: 

Оферта № 1 на „Казино Ескейп – гр. Исперих“ ЕООД гр. Исперих -  офертата отговаря на всички  

изисквания в поканата. Цена за наем на месец без ДДС – 728,00 лв.  

Оферта № 2 на „Едилис Скай“  ООД гр. Исперих - офертата  отговаря на всички изисквания в 

поканата. Цена за наем на месец без ДДС – 650,00 лв.  

Оферта № 3 на СНЦ „Бизнесцентър Исперих“ гр. Исперих - офертата отговаря на всички  

изисквания в поканата. Цена за наем на месец без ДДС – 500,00 лв.  

 

Класиране на офертите: 

Класирането на офертите е съгласно посочения критерии в покана:  най – ниска цена за наем на 

месец и е както следва: 

1 място: СНЦ „Бизнесцентър Исперих“ гр. Исперих 

2 място: „Едилис Скай“  ООД гр. Исперих 

3 място: „Казино Ескейп – гр. Исперих“ ЕООД гр. Исперих 

 

Предложение:  След направеното класиране  на офертите УС  предлага  да се подпише договор 

за наем със СНЦ „Бизнесцентър Исперих“ гр. Исперих, подало оферта с най-ниска цена. 

Предложението бе гласувано.  

 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих реши да се сключи договор за наем със СНЦ 

„Бизнесцентър Исперих“ гр. Исперих, за срока на изпълнение на Стратегия за 

ВОМР (30.09.2023г.). 

 

Решение 2. УС на МИГ Исперих възлага на председателя на сдружението да 

подготви и подпише договор за наем със СНЦ „Бизнесцентър Исперих“ гр. 

Исперих 

 

 

 

 

Гласуване на 

решението: 

Прието с 

единодушие 

 

 

Прието с 

единодушие 
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IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради 

което заседанието е закрито в 18.25 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Покана за оферта за наем на помещение – 3 бр. 

2. Оферти за наем на помещение – 3 бр.  

 

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

Габриела Симеонова 

 

Председател на УС:     
Даниел Димитров 

 

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

Членове на УС :      
Джанан Родоплу 

 

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

 
Габриела Маринова 

 

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

 
Теодора Каменарова 

 

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

 
Махмуре Хюсмен            

 

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

 
Зейти Мехмед 

 

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

 
Деница Богомилова   

 

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

 
Тихомир Атанасов 

 

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

 
Теодор Иванов 

 

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

  

Катя Георгиева 

 

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

 


