
 
 

 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

25.07.2022 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

25.07.2022г./ 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. Катя Йорданова – член на УС 

3. Деница Богомилова – член на УС 

4. Джанан Родоплу – член на УС 

5. Тихомир Атанасов – член на УС 

 

няма 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Избор на изпълнители по проектно предложение 

„Изпълнение на подготвителни дейности по разработване 

на Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих за програмен 

период 2023-2027г.“, с което Сдружението ще 

кандидатства по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

2. Определяне на координатор по проект „Изпълнение на 

подготвителни дейности по разработване на Стратегия за 

ВОМР на МИГ - Исперих за програмен период 2023-

2027г.“. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

Констатации на председателя 

на заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС. 

Присъстват 100% от членовете с право на глас. 

Гласуване: 5 гласа от присъстващите 5 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: 4 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 „Изпълнение на подготвителни дейности по 

разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих за програмен период 2023-2027г.“, с 

което Сдружението ще кандидатства по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ 



 
 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. 

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

на етап депозиране на проекта, кандидат-бенефициентите могат да представят свое решение за 

избор на изпълнители за дейностите, по които не се прилагат опростените варианти на 

разходите по Приложение № 3. Председателят обясни, че в изпълнение на указанията, за 

долуописаните дейности са отправени запитвания и са получени по три съпоставими 

независими оферти: 

• Поддейност 1.1. „Изготвяне и разпространение на информационни материали“ към 

Дейност 1. „Популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за ВОМР“; 

• Поддейност 4.3. „Подготовка и провеждане на обществени обсъждания на СВОМР“ към 

Дейност 4. „Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране с местната 

общност във връзка с подготовката на Стратегията“; 

• Поддейност 5.3. „Закупуване на офис техника“ към Дейност 5. „Извършване на 

административни разходи, вкл. координация на изпълнението на подготвителните дейности“. 

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

съвет ги разгледаха поотделно и взеха решение за изпълнители на дейностите, след 

подписване на административен договор за безвъзмездно финансиране на проектното 

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

именно: 

• за  Поддейност 1.1. към Дейност 1. – „Диана” ЕООД гр. Кубрат; 

• за  Поддейност 4.3. към Дейност 4. – СНЦ „Паралел - Силистра” гр. Силистра; 

• за Поддейност 5.3. към Дейност 5. – ЕТ „ВК Компютърс – Вежди Куйджуклу” гр. 

Исперих. 

 

По втора точка от дневния ред  след като запозна членовете на Управителния съвет с 

изискванията към координатора по проекта, съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата, адв. Димитров им предостави възможност за предложения. Той допълни, че още 

на етап кандидатстване трябва да бъде представен граждански договор за осигурен 

координатор. 

Г-жа Катя Йорданова предложи критериите за избор да бъдат обсъдени по отношение на 

наличния капацитет на МИГ - Исперих. Тя изказа мнение, че е по-рационално да се търси 

лице, което е част от Сдружението – член на Управителния съвет, Общото събрание или 

служител, предвид естеството на проекта. 

Г-жа Джанан Родоплу предложи за координатор по подготвителната мярка Председателят на 

Управителния съвет – адв. Даниел Димитров, който отговаря на всички поставени условия. 

Предложението беше прието, като адв. Димитров не участва в гласуването. 

Г-жа Родоплу допълни, че в тази връзка следва да бъде упълномощен член на УС, който да 

подпише в качеството на Възложител предварителния граждански договор, който се изисква 

по процедурата. Тя предложи тази задача да бъде възложена на г-жа Катя Йорданова. 

Предложението беше прието, като адв. Димитров и г-жа Йорданова не участваха в 

гласуването. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

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

на дейностите, след подписване на административен договор за 

безвъзмездно финансиране на проектното предложение 

„Изпълнение на подготвителни дейности по разработване на 

Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих за програмен период 2023-

2027г.“, с което Сдружението ще кандидатства по подмярка 19.1. 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г., кандидат-изпълнителите, оферирали 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 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 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 



 
 

„най-ниска цена“, а именно: 

• за Поддейност 1.1. „Изготвяне и разпространение на 

информационни материали“ към Дейност 1. „Популяризиране на 

процеса на разработване на Стратегия за ВОМР“ – „Диана” 

ЕООД гр. Кубрат; 

• за Поддейност 4.3. „Подготовка и провеждане на 

обществени обсъждания на СВОМР“ към Дейност 4. 

„Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране 

с местната общност във връзка с подготовката на Стратегията“ – 

СНЦ „Паралел - Силистра” гр. Силистра; 

• за Поддейност 5.3. „Закупуване на офис техника“ към 

Дейност 5. „Извършване на административни разходи, вкл. 

координация на изпълнението на подготвителните дейности“ – ЕТ 

„ВК Компютърс – Вежди Куйджуклу” гр. Исперих. 

 

 

По втора точка от дневния ред 

Решение 2.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ определя за 

координатор на проект „Изпълнение на подготвителни дейности по 

разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих за програмен 

период 2023-2027г.“ – адв. Даниел Димитров Йорданов. 

 

Решение 2.2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ упълномощава г-жа 

Катя Йорданова – член на Управителния съвет, да сключи 

предварителен граждански договор с адв. Даниел Димитров 

Йорданов за координатор на проект „Изпълнение на подготвителни 

дейности по разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих 

за програмен период 2023-2027г.“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 3 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

Исперих за 2021г. 

 

 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
 

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

поради което заседанието беше закрито в 18:45 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Три оферти по Поддейност 1.1. „Изготвяне и разпространение на информационни 

материали“ към Дейност 1. „Популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за 

ВОМР“; 
2. Три оферти по Поддейност 4.3. „Подготовка и провеждане на обществени обсъждания 

на СВОМР“ към Дейност 4. „Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране с 

местната общност във връзка с подготовката на Стратегията“; 
3. Три оферти по Поддейност 5.3. „Закупуване на офис техника“ към Дейност 5. 

„Извършване на административни разходи, вкл. координация на изпълнението на 

подготвителните дейности“. 

 

 
 

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

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС: 

адв. Даниел Димитров 

 

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



 
 

 

Членове на УС: 

 

Катя Йорданова 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

Тихомир Атанасов 

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

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

 

 


