
 
 

 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

24.10.2022год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

24.10.2022г./ 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. Катя Йорданова – член на УС 

3. Деница Богомилова – 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. Избор на изпълнители по проектно предложение „Исперих 

– минало, настояще и бъдеще“, с което Сдружението ще 

кандидатства с „пакетен проект“ по Процедура № 

BG06RDNP001-19.578 – МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих 

- отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа“ от Стратегия за 

ВОМР на МИГ - Исперих, финансирана от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

2. Определяне на ръководител и счетоводител на проект 

„Исперих – минало, настояще и бъдеще“. 

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 представи пред членовете на 

Управителния съвет проектно предложение „Исперих – минало, настояще и бъдеще“, с което 

Сдружението ще кандидатства с „пакетен проект“ по Процедура № BG06RDNP001-19.578 – 

МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа“ от Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих, 

финансирана от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 



 
 

Той информира присъстващите, че съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, на 

етап депозиране на проекта, МИГ - Исперих, който е възложител по ЗОП, трябва да представи 

решение за избор на изпълнители по проекта и за определяне на стойността на разхода, за 

който се кандидатства. Председателят обясни, че съгласно указанията, за долуописаните 

разходи са отправени запитвания и са получени по три съпоставими независими оферти: 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Пробуда 1928“ с. Лъвино по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Пробуда 1927“ с. Китанчево по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Елин Пелин 1930“ с. Подайва по проект „Исперих 

– минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Наука 1937“ с. Тодорово по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“; 

 за „Ръководител на екоклуб към НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 2. „Граждански инициативи за облагородяване и 

опазване на обществените площи“; 

 за „Доставка на носии по проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. 

„Проучване, съхранение и популяризиране на местното културно наследство“; 

 за „Услуга по изработване на информационен каталог по проект „Исперих – минало, 

настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното 

културно наследство“; 

 за „Услуга по производство на видео клип по проект „Исперих – минало, настояще, 

бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното културно 

наследство“; 

 за „Услуга по подготовка и провеждане на общоселски празници по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“. 

 

Адв. Димитров представи всяка една от постъпилите оферти. Членовете на Управителния 

съвет ги разгледаха поотделно и взеха решение за изпълнители по проекта, след подписване на 

административен договор за безвъзмездно финансиране на проектното предложение, да бъдат 

определени кандидат-изпълнителите, оферирали „най-ниска цена“, а именно: 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Пробуда 1928“ с. Лъвино по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“ – Шенгюл Ибрахим Юсуф, с оферта 540лв.; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Пробуда 1927“ с. Китанчево по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“ – Бедрие Хюсниева Джевдет, с оферта 540лв.; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Елин Пелин 1930“ с. Подайва по проект „Исперих 

– минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“ – Байсе Метин Сюлейман, с оферта 540лв.; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Наука 1937“ с. Тодорово по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“ – Нурие Яхя Мехмед, с оферта 540лв.; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“ – Нели Атанасова Тодорова, с оферта 648лв.; 



 
 

 за „Ръководител на екоклуб към НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 2. „Граждански инициативи за облагородяване и 

опазване на обществените площи“ – Красимир Калев Ненчев, с оферта 108лв.; 

 за „Доставка на носии по проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. 

„Проучване, съхранение и популяризиране на местното културно наследство“ – „МИР-

ДОБРИЧ” ООД  гр. Добрич, с оферта 2 996,03лв.; 

 за „Услуга по изработване на информационен каталог по проект „Исперих – минало, 

настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното 

културно наследство“ – „ИНФИНИЯ” ЕООД  гр. Исперих, с оферта 500лв.; 

 за „Услуга по производство на видео клип по проект „Исперих – минало, настояще, 

бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното културно 

наследство“ – „ИНФИНИЯ” ЕООД  гр. Исперих, с оферта 5 000лв.; 

 за „Услуга по подготовка и провеждане на общоселски празници по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“ – ЕТ „Юнис - 91 - Йордан Йорданов”  гр. Разград, с оферта 6 

642лв. 

 

 

По втора точка от дневния ред  г-н Димитров запозна членовете на Управителния съвет с 

изискванията към екипа за управление на проекта, съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата. Председателят обясни, че във връзка с определянето на ръководителя и 

счетоводителя на проекта също са отправени запитвания и са получени по три съпоставими 

независими оферти: 

 за „Ръководител на проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“; 

 за „Счетоводител на проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“. 

Адв. Димитров представи всяка една от постъпилите оферти. Членовете на Управителния 

съвет ги разгледаха поотделно и взеха решение за екип за управление на проекта, след 

подписване на административен договор за безвъзмездно финансиране на проектното 

предложение, да бъдат определени кандидат-изпълнителите, оферирали „най-ниска цена“, а 

именно: 

 за „Ръководител на проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ – Айджан Ахмед 

Бейтула, с оферта 1 440лв.; 

 за „Счетоводител на проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ – Петър Петков 

Цанков, с оферта 500лв. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ определя за изпълнители, 

след подписване на административен договор за безвъзмездно 

финансиране на проектно предложение „Исперих – минало, 

настояще и бъдеще“, кандидат-изпълнителите, оферирали „най-

ниска цена“, а именно: 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Пробуда 1928“ с. 

Лъвино по проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към 

Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното 

културно наследство“ – Шенгюл Ибрахим Юсуф, с оферта 540лв.; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Пробуда 1927“ с. 

Китанчево по проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към 

Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното 

културно наследство“ – Бедрие Хюсниева Джевдет, с оферта 

540лв.; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Елин Пелин 1930“ с. 

Подайва по проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към 

 

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 



 
 

Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното 

културно наследство“ – Байсе Метин Сюлейман, с оферта 540лв.; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Наука 1937“ с. 

Тодорово по проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към 

Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното 

културно наследство“ – Нурие Яхя Мехмед, с оферта 540лв.; 

 за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Нов живот 1940“ с. 

Конево по проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към 

Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното 

културно наследство“ – Нели Атанасова Тодорова, с оферта 648лв.; 

 за „Ръководител на екоклуб към НЧ „Нов живот 1940“ с. 

Конево по проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към 

Дейност 2. „Граждански инициативи за облагородяване и опазване 

на обществените площи“ – Красимир Калев Ненчев, с оферта 

108лв.; 

 за „Доставка на носии по проект „Исперих – минало, 

настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и 

популяризиране на местното културно наследство“ – „МИР-

ДОБРИЧ” ООД  гр. Добрич, с оферта 2 996,03лв.; 

 за „Услуга по изработване на информационен каталог по 

проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. 

„Проучване, съхранение и популяризиране на местното културно 

наследство“ – „ИНФИНИЯ” ЕООД  гр. Исперих, с оферта 500лв.; 

 за „Услуга по производство на видео клип по проект 

„Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, 

съхранение и популяризиране на местното културно наследство“ – 

„ИНФИНИЯ” ЕООД  гр. Исперих, с оферта 5 000лв.; 

 за „Услуга по подготовка и провеждане на общоселски 

празници по проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към 

Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното 

културно наследство“ – ЕТ „Юнис - 91 - Йордан Йорданов”  гр. 

Разград, с оферта 6 642лв. 

 

По втора точка от дневния ред 

Решение 2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ определя за екип за 

управление на проекта, след подписване на административен 

договор за безвъзмездно финансиране на проектно предложение 

„Исперих – минало, настояще и бъдеще“, кандидат-изпълнителите, 

оферирали „най-ниска цена“, а именно: 

 за „Ръководител на проект „Исперих – минало, настояще, 

бъдеще“ – Айджан Ахмед Бейтула, с оферта 1 440лв.; 

 за „Счетоводител на проект „Исперих – минало, настояще, 

бъдеще“ – Петър Петков Цанков, с оферта 500лв. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„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 беше закрито в 19:00 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Три оферти за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Пробуда 1928“ с. Лъвино по проект 

„Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и 



 
 

популяризиране на местното културно наследство“; 

2. Три оферти за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Пробуда 1927“ с. Китанчево по 

проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение 

и популяризиране на местното културно наследство“; 

3. Три оферти за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Елин Пелин 1930“ с. Подайва по 

проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение 

и популяризиране на местното културно наследство“; 

4. Три оферти за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Наука 1937“ с. Тодорово по проект 

„Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и 

популяризиране на местното културно наследство“; 

5. Три оферти за „Ръководител на етноклуб към НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево по проект 

„Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и 

популяризиране на местното културно наследство“; 

6. Три оферти за „Ръководител на екоклуб към НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево по проект 

„Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 2. „Граждански инициативи за 

облагородяване и опазване на обществените площи“; 

7. Три оферти за „Доставка на носии по проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“ 

към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на местното културно 

наследство“; 

8. Три оферти за „Услуга по изработване на информационен каталог по проект „Исперих – 

минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране 

на местното културно наследство“; 

9. Три оферти за „Услуга по производство на видео клип по проект „Исперих – минало, 

настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и популяризиране на 

местното културно наследство“; 

10. Три оферти за „Услуга по подготовка и провеждане на общоселски празници по проект 

„Исперих – минало, настояще, бъдеще“ към Дейност 1. „Проучване, съхранение и 

популяризиране на местното културно наследство“; 

11. Три оферти за „Ръководител на проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“; 

12. Три оферти за „Счетоводител на проект „Исперих – минало, настояще, бъдеще“. 
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