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 П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

24.08.2022г./ 10.00 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

24.08.2022г. от 10.00 часа 

Председател на заседанието: адв. Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

Отсъстващи членове: 

1.  адв. Даниел Димитров – председател на УС  

2.  Катя Йорданова – член на УС  

3.  Джанан Родоплу – член на УС  

4.  Деница Богомилова  - член на УС  

 

    Тихомир Атанасов – член на УС 

Присъствали лица, не членове 

на Управителния съвет 

 Няма 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Вземане на решение за одобряване на искане за сключване 

на окончателен анекс към Административен договор № 

BG06RDNP001-19.296-0005-С01/06.04.2022г., сключен 

между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „МИГ-

Исперих“ и ЕТ „Чар-Илияна Тодорова“ гр. 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 бе 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 е 

получено искане за сключване на окончателен анекс към Административен договор № 

BG06RDNP001-19.296-0005-С01/06.04.2022г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, 

СНЦ „МИГ-Исперих“ и ЕТ „Чар-Илияна Тодорова“ гр. Исперих (вх. № 97 от 24.08.2022г.). 

Искането е подадено във връзка с проведена процедура за избор на изпълнител по правилата на 

ПМС № 160 с публична покана за инвестицията, предвидена по проекта – доставка на диоден 

лазер за епилация. Неабходимо е Управителния съвет да вземе решение за съгласуване на 

проведената процедура за избор на изпълнител по правилата на ПМС № 160 с публична покана. 

Членовете на УС се запознаха с документацията по проведената процедура, след което искане за 

сключване на окончателен анекс към Административен договор бе гласувано.  

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1.  УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ одобрява искане за 

сключване на окончателен анекс към Административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.296-0005-

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“- 0; 
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С01/06.04.2022г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ 

„МИГ-Исперих“ и ЕТ „Чар-Илияна Тодорова“ гр. Исперих.  

 

Решение 2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на председателя на 

УС да уведоми ДФ „Земеделие“ – РА и ЕТ „Чар-Илияна Тодорова“ гр. 

Исперих за одобрението на искане за сключване на окончателен анекс 

към Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.296-0005-С01/06.04.2022г., сключен между 

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

Илияна Тодорова“ гр. Исперих. 

„Въздържал се“-0 

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 4 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 е закрито в 11.00 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Искане за сключване на окончателен анекс към Административен договор № BG06RDNP001-

19.296-0005-С01/06.04.2022г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „МИГ-

Исперих“ и ЕТ „Чар-Илияна Тодорова“гр. Исперих (вх. № 97 от 24.08.2022г.). 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС :    Катя Йорданова 

 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

 

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

       

 


