
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

20.07.2022 год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

20.07.2022г./ 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. Деница Богомилова – член на УС 

3. Катя Йорданова – член на УС 

4. Джанан Родоплу – член на УС 

 

Тихомир Атанасов – член на УС 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Вземане на решение за одобряване на проведената от 

Община Исперих процедура за нови пазарни проучвания, с 

цел определяне на актуални цени за изпълнението на 

строително-монтажните работи по проектите по мярка 7.4 от 

СВОМР, за които са сключени договори за финансиране: 

 BG06RDNP001-19.395-0001-C01/ 30.03.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0002-C01/ 25.03.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0003-C01/ 16.04.2021г. 

 BG06RDNP001-19.395-0004-C01/ 02.03.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0005-C01/ 23.02.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0006-C01/ 30.03.2022г. 

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 

Управителния съвет за постъпило писмо от Община Исперих, с искане за одобрение на 

процедурата по нови пазарни проучвания за определяне на актуални цени за изпълнението на 

строително-монтажните работи по проектите по мярка 7.4 от СВОМР, за които са сключени 

договори за финансиране. Той представи накратко казуса, по който Управителният съвет 

трябва да се произнесе с решение: 



 
 

Община Исперих е в процес на изпълнение на шест административни договора, финансирани 

от ПРСР 2014-2020г., чрез Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ - 

Исперих: 

 BG06RDNP001-19.395-0001-C01/ 30.03.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0002-C01/ 25.03.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0003-C01/ 16.04.2021г. 

 BG06RDNP001-19.395-0004-C01/ 02.03.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0005-C01/ 23.02.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0006-C01/ 30.03.2022г. 

По всички договори е осъществена предварителна проверка на планираните процедури по 

ЗОП от страна на Държавен фонд „Земеделие“. По един от договорите (BG06RDNP001-19.395-

0003) два пъти е обявявана процедура за избор на изпълнител на СМР, поради липса на явили 

се участници. На основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Община Исперих е публикувала покана 

в РОП и е изпратила до определени лица предложение да представят оферти по обявената 

процедура. Поканените лица не са представили оферти като са се обосновали с неактуалност 

на цените, посочени в обществената поръчка. 

Предвид създалата се ситуация и въпреки, че по останалите 5 договора е налице съгласуване 

от страна на ДФ „Земеделие“ на предвидените обществени поръчки, ръководството на Община 

Исперих е взело решение да не ги обявява, поради неактуалност на цените на СМР в създалата 

се икономическа ситуация в страната. 

Основавайки се на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, че прогнозната стойност трябва да е актуална към 

датата на откриване на обществената поръчка и че Възложителят може да изчисли прогнозната 

стойност в резултат на проведено пазарно проучване или консултации, както и на писмо от ДФ 

„Земеделие“ с изх. № 02-6300/660 от 07.06.2022г. до СНЦ „МИГ - Исперих“, Община Исперих 

е предприела действия за провеждане на нови пазарни проучвания за определяне на актуални 

цени на СМР по горецитираните шест договора. 

За целта Общината е отправила покана до „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, гр. Шумен да 

направи актуализация на количествено-стойностните сметки, чрез пазарно проучване на 

обекти, включени в четири от проектите, които е подготвил, в качеството си на изпълнител на 

Договор № 55/ 29.06.2016г. за „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в 

населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Голям Поровец, 

Лудогорци, Подайва, Вазово и Белинци)“, „Изграждане и възстановяване на зони за обществен 

отдих в гр.Исперих (кв.112, кв.150, кв.104 и кв.105) и на Договор № 70/ 04.07.2018г. за 

„Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към него в УПИ I, 

кв.193 в гр. Исперих“, „Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ I, кв.44 в 

гр.Исперих“ и „Изграждане и възстановяване на зона за спорт в УПИ IV, кв. 138 в гр. 

Исперих“. На база изпратената оферта е сключен Договор № 72/ 01.07.2022г. за възлагане на 

пазарни проучвания на „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, гр. Шумен, с цел актуализиране 

на количествено-стойностни сметки на обекти по договори № 55 от 29.06.2016г. и № 70 от 

04.07.2018г. С приемо-предавателен протокол са приети Доклад за извършени пазарни 

проучвания и актуални количествено-стойностни сметки на гореописаните обекти. 

За обектите, включени в проектите по Договор BG06RDNP001-19.395-0001-C01/ 30.03.2022г. 

(читалища в пет населени места – Голям Поровец, Малък Поровец, Лудогорци, Белинци и 

Лъвино) и BG06RDNP001-19.395-0004-C01/ 02.03.2022г. (читалища в с. Вазово и с. Делчево) 

са направени пазарни проучвания на единичните цени на СМР от инж. Ибрахим Мемиш, 

директор на дирекция „УТИЕОСМДТ“ при Община Исперих, съгласно Справочника за цените 

в строителството, издание на „Стройексперт“ (СЕК), база Април 2022г. 

Във връзка с гореизложеното и на основание Писмо с изх. № 02-6300/660 от 07.06.2022г. до 

СНЦ „МИГ - Исперих“, с което ДФ „Земеделие“ дава съгласие Община Исперих да проведе 

обществени поръчки с прогнозни стойности, определени след направени нови пазарни 

консултации, като разликата от размера на одобрената субсидия за СМР по всеки от проектите 

и стойността на договорите за поръчките да остане за сметка на Общината, Управителният 

съвет на Сдружението прие предложеното проекто-решение. 



 
 

II. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ одобрява проведената от 

Община Исперих процедура за нови пазарни проучвания, с цел 

определяне на актуални цени за изпълнението на строително-

монтажните работи по проектите по мярка 7.4 от СВОМР, за които 

са сключени договори за финансиране: 

 BG06RDNP001-19.395-0001-C01/ 30.03.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0002-C01/ 25.03.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0003-C01/ 16.04.2021г. 

 BG06RDNP001-19.395-0004-C01/ 02.03.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0005-C01/ 23.02.2022г. 

 BG06RDNP001-19.395-0006-C01/ 30.03.2022г. 
 

 

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 18:00 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Писмо с Вх. № 84/ 20.07.2022г. от Община Исперих 

 
 

 

 

 

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

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС: 

адв. Даниел Димитров 

 

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

 

Членове на УС:  

Катя Йорданова 

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

  

Деница Богомилова 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

 

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

 
 

 

   
 

 


