
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

10.09.2022 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

10.09.2022г./ 10:30 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. Тихомир Атанасов – член на УС 

 

Катя Йорданова – член на УС 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

                                                                

1.  Приемане на становище относно искане от страна на 

„Енигма Плас“ ЕООД с.  Йонково за прекратяване на 

административен договор за БФП № BG06RDNP001-

19.296-0002-C01 от 29.12.2021г., подписан между 

Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „МИГ-Исперих“ и 

„Енигма Плас“ ЕООД. 

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 в 

деловодството на сдружението е постъпило искане от страна на „Енигма Плас“ ЕООД с.  

Йонково за прекратяване на административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.296-0002-

C01 от 29.12.2021г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „МИГ-Исперих“ и 

„Енигма Плас“ ЕООД. Председателят уточни, че като основен мотив бенефициентът е посочил 

повишените цени на строителните материали, което прави невъзможно изпълнението на СМР 

на заложените стойности в проектното предложение. Инвестицията, която трябва да извърши 

не е икономически изгодна за него и той няма финансова възможност да изпълни дейностите 

по проекта. В тази връзка е необходимо УС на МИГ Исперих да вземе решение по 

постъпилото искане за прекратяване на договора за БФП.  Председателят на УС предложе 

искането на бенефициента да бъде одобрено и да се пристъпи към освобождаване на 

средстватапо бюджена на мярка 6.4, за да може в най-кратки срокове да се отвори нова 

процедура за кандидатстване и тези средства да бъдат усвоени.  

Предложението бе подложено на гласуване. 



 
 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ одобрява искане на 

„Енигма Плас“ ЕООД с. Йонково за прекратяване на 

административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.296-0002-

C01 от 29.12.2021г., подписан между Държавен фонд „Земеделие“, 

СНЦ „МИГ-Исперих“ и „Енигма Плас“ ЕООД с. Йонково. 

 

Решение 1.2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на Председателя 

на УС да уведоми ДФ „Земеделие“ и „Енигма Плас“ ЕООД с. 

Йонково за положителното становище относно искането за  

прекратяване на административен договор за БФП № 

BG06RDNP001-19.296-0002-C01 от 29.12.2021г., подписан между 

Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „МИГ-Исперих“ и „Енигма 

Плас“ ЕООД с. Йонково. 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 
 

 

 
 

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 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

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

поради което заседанието беше закрито в 11:20 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Уведомително писмо от „Енигма Плас“ ЕООД с. Йонково. 

 

 

 

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

       Деница Богомилова 

   

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

Членове на УС:      

Джанан Родоплу 

 

 

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

 

 

Деница Богомилова 

 

 

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

 

 

Тихомир Атанасов 

 

 

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

   
 

 


