
1 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски структурни и 

инвестиционни фондове 

                     

              

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони” 
 

 

      
 

 

Приложение 1 

 

 

 

П Р О Е К Т 
 

 
НА ПРОМЕНИ В 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА 

МИГ - ИСПЕРИХ 

 
 

 

на основание чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. 

за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

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

и чл. 18, ал. 1, т. 3, буква а) и б) и т. 4 от Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г. 

за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ - Исперих  

 

 

 

Относно: прехвърляне на ресурс, в размер до 10% от одобрения от ЕЗФРСР бюджет 

по подмярка 19.2, между мерките финансирани от ЕЗФРСР  

и понижаване на мониторинговите индикатори за резултат след намаляване 

на финансирането от ОПРЧР по мерките от Стратегията 

 

 

 

ноември 2022г. 

гр. Исперих 
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I. В раздел 4. „Цели на стратегията“, в подраздел 4.2. „Специфични цели“: 
 

1. Таблица „Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет I“ се променя 

както следва: 

от:       
Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2025 г. 

Планирани 

разходи 

(лв.) 

Комбинация 

от мерки 

Цел 1 

Земеделски стопанства, разширили или модернизирали 

производството на плодове, зеленчуци, етерично-маслени и 

медицински култури и животновъдство  

15 
725 000 

 

 

 

(2 105 000) 

М 1.3, 

М 4.1, 

М 4.2  

(М 7.4, М 21) 
Проекти, насърчили по-доброто организиране на 

хранителната верига 
4 

Цел 2 

Брой подпомогнати съществуващи предприятия, с 

повишена конкурентоспособност  
15 

2 600 449,77 

 

 

 

(2 105 000) 

М 6.4, 

М ОП РЧР 1,  

М ОПИК 1 

(М 7.4, М 21) 

Брой подпомогнати нови предприятия 6 

Участници в мерки за предприемачество в самостоятелна 

заетост при напускане на операцията 
10 

Цел 1&2 Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти 32   

 

на: 
Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2025 г. 

Планирани 

разходи (лв.) 

Комбинация 

от мерки 

Цел 1 

Земеделски стопанства, разширили или модернизирали 

производството на плодове, зеленчуци, етерично-маслени и 

медицински култури и животновъдство  

15 
 

704 007,45 

 

 

(2 113 713,82) 

М 1.3, 

М 4.1, 

М 4.2  

 

(М 7.4, М 21) 
Проекти, насърчили по-доброто организиране на 

хранителната верига 
4 

Цел 2 

Брой подпомогнати съществуващи предприятия, с 

повишена конкурентоспособност  
15 

 

2 481 324,91 

 

 

(2 113 713,82) 

М 6.4, 

М ОП РЧР 1,  

М ОПИК 1 

 

(М 7.4, М 21) 

Брой подпомогнати нови предприятия 6 

Участници в мерки за предприемачество в самостоятелна 

заетост при напускане на операцията 
10 

Цел 1&2 Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти 32   

 

2. Таблица „Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет II“ се променя 

както следва: 

от: 
Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2025 г. 

Планирани 

разходи 

(лв.) 

Комбинация 

от мерки 

Цел 3 

Участници в неравностойно положение, които след 

подпомагане са започнали да търсят работа, или имат 

работа, или са ангажирани с образование/обучение или са 

получили квалификация или са включени в социални и 

здравни услуги 

120 399 797,75 М ОП РЧР 2 

Цел 4 

Население и населени места, които се възползват от 

подобрените услуги 
14 200 

2 105 000 
М 7.4, 

М 21 Брой нови партньорства решаващи проблеми на социални 

групи и населени места в общността 
6 

 

на: 
Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2025 г. 

Планирани 

разходи 

(лв.) 

Комбинация 

от мерки 

Цел 3 

Участници в неравностойно положение, които след 

подпомагане са започнали да търсят работа, или имат 

работа, или са ангажирани с образование/обучение или са 

67 328 562,35 М ОП РЧР 2 
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получили квалификация или са включени в социални и 

здравни услуги 

Цел 4 

Население и населени места, които се възползват от 

подобрените услуги 
14 200 

2 113 713,82 
М 7.4, 

М 21 Брой нови партньорства решаващи проблеми на социални 

групи и населени места в общността 
6 

 
II. В раздел 5. „Описание на мерките“, в подраздел 5.1. „Мерки от Програмата за 

развитие на селските райони (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони)“: 
 

1. в „Мярка 1.3: Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“, във 

„Финансови условия“ текстът „Размерът на общия публичен принос за мярката е 18 000 

лв.“ се заменя с текста „Размерът на общия публичен принос за мярката е 0 лв.“ 

 

2. в „Мярка 4.1: Инвестиции в земеделски стопанства“, във „Финансови условия“ текстът 

„Размерът на общия публичен принос за мярката е 650 000 лв.“ се заменя с текста 

„Размерът на общия публичен принос за мярката е 649 774,95 лв.“ 

 

3. в „Мярка 4.2: Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“, 

във „Финансови условия“ текстът „Размерът на общия публичен принос за мярката е 

57 000 лв.“ се заменя с текста „Размерът на общия публичен принос за мярката е 54 

232,50 лв.“ 

 

4. в „Мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, във „Финансови 

условия“ текстът „Размерът на общия публичен принос за мярката е 901 000 лв.“ се 

заменя с текста „Размерът на общия публичен принос за мярката е 913 278,73 лв.“ 

 

5. в „Мярка 7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни 

основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура“, във „Финансови условия“ текстът „Размерът на общия публичен 

принос за мярката е 1 965 000 лв.“ се заменя с текста „Размерът на общия публичен 

принос за мярката е 2 019 046,69 лв.“ 

 

6. в „Мярка 21: Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа“, във „Финансови условия“ текстът „Размерът 

на общия публичен принос за мярката е 140 000 лв.“ се заменя с текста „Размерът на 

общия публичен принос за мярката е 94 667,13 лв.“ 

 
III. В раздел 5. „Описание на мерките“, в подраздел 5.2. „Мерки от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ (Европейски социален фонд)“: 
 

1. в „Мярка ОПРЧР 1: Развитие на предприемачеството“, във „Финансови условия“ 

текстът „Размерът на общия публичен принос за мярката е 199 449,77 лв.“ се заменя с 

текста „Размерът на общия публичен принос за мярката е 68 046,18 лв.“ 

 

2. в „Мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интерграция на маргинализирани 

общности“, във „Финансови условия“ текстът „Размерът на общия публичен принос за 

мярката е 399 797,75 лв.“ се заменя с текста „Размерът на общия публичен принос за 

мярката е 328 562,35 лв.“ 

 
IV. В раздел 6. „Финансов план“, в подраздел 6.1. „Индикативно разпределение на 

средствата по програми/фондове и по мерки“, Таблицата се променя както следва: 
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от: 
Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)    3 731 000,00 63,99% 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства         18 000,00 0,31% 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства       650 000,00 11,15% 

4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти       57 000,00 0,98% 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности     901 000,00 15,45% 

 Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г., но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 (ЕЗФРСР) 

  

7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително 

развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура 

 1 965 000,00 33,70% 

 Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, 

но съответстващи на целите на регламента (ЕЗФРСР) 

  

21 Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа 
      140 000,00 2,40% 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     599 247,52 10,28% 

ОПРЧР 1 Развитие на предприемачеството 199 449,77 3,42% 

ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности       399 797,75 6,86% 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)    1 500 000,00 25,73% 

ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП    1 500 000,00 25,73% 

 ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ  5 830 247,52 100% 

 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие 

1 091 333,00 - 

на: 
Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)    3 731 000,00 66,30% 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства         0,00 0,00% 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства       649 774,95 11,55% 

4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти       54 232,50 0,96% 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности     913 278,73 16,23% 

 Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г., но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 (ЕЗФРСР) 

  

7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително 

развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура 

 2 019 046,69 35,88% 

 Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, 

но съответстващи на целите на регламента (ЕЗФРСР) 

  

21 Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа 
      94 667,13 1,68% 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     396 608,53 7,05% 

ОПРЧР 1 Развитие на предприемачеството 68 046,18 1,21% 

ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 328 562,35 5,84% 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)    1 500 000,00 26,65% 

ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП    1 500 000,00 26,65% 

 ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ  5 627 608,53 100% 

 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие 

1 091 333,00 - 

 
V. В раздел 6. „Финансов план“, в подраздел 6.2. „Финансова обосновка на бюджета и 

разпределението на средствата по програми и по мерки“: 
 

1. в абзац втори текстът „На Приоритет 1 са отделени 3 325 449,77 лв. или 57% от 

бюджета, а на Приоритет 2 – 2 504 797,75 лв., или 43%.“ се заменя с текста „На 

Приоритет 1 са отделени 3 185 332,36 лв. или 56,60% от бюджета, а на Приоритет 2 – 

2 442 276,17 лв., или 43,40%.“ 
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2. диаграма „Разпределение на бюджета по приоритети и специфични цели“ се променя 

както следва: 

от:  
 

 

на:  

         
 

3. в абзац четвърти текстът „Планираният размер на общия публичен принос от 

ЕЗФРРСР в бюджета на ВОМР на МИГ Исперих е 3 731 000 лв. (64% от общия).“ се 

заменя с текста „Планираният размер на общия публичен принос от ЕЗФРСР в бюджета 

на ВОМР на МИГ Исперих е 3 731 000 лв. (66,30% от общия).“ 

 

4. диаграма „Разпределение на публичния принос по финансиращи програми (%)“ се 

променя както следва: 

от: 
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на: 

 
 

5. диаграма „Разпределение на публичния принос по мерки, финансирани от ЕЗФРСР 

(%)“ се променя както следва: 

от: 

 
на: 

               
 

6. в абзац десети текстът „Планираният публичен принос от ОПРЧР е 599 247,52 лв.“ се 

заменя с текста „Планираният публичен принос от ОПРЧР е 396 608,53 лв.“ 

 
VI. В раздел 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“: 
 

1. в подраздел 9.1. „Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени работни места“, Таблицата се променя както следва: 

от:          на: 

0,48%

17,42%

1,53

24,15%

52,67%

3,75%

М1.3

М4.1

М4.2

М6.4

М7.4

М21

Разпределение на публичния принос по мерки, 
финасирани от ЕЗФРСР (%)

0,00%

17,42%

1,45%

24,48%

54,11%

2,54%

М 1.3.

М 4.1.

М 4.2.

М 6.4.

М 7.4.

М 21.

Разпределение на публичния принос по мерки, 
финасирани от ЕЗФРСР (%)

ПРСР 
(ЕЗФРСР)
66,30%

ОПИК 
(ЕФРР)
26,65%

ОПРЧР 
(ЕСФ)
7,05%

Разпределение на публичния принос
по финасиращи  програми (%)
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Приоритет/специфична цел/ индикатор  Целева 

стойност 

(2025) 

Приоритет I  

Специфична цел 1  

Брой и дял на земеделските стопанства, 

получили подпомагане за инвестиции в 

преструктуриране или модернизация  

18 

(1.6%) 

Брой земеделски стопанства, разширили или 

модернизирали производството на плодове, 

зеленчуци, етерично-маслени и медицински 

култури и животновъдство  

15 

Промени в селскостопанската продукция на 

подпомогнатите стопанства на една годишна 

работна единица  

Повишава 

не 

Брой проекти, насърчили по-доброто 

организиране на хранителната верига 

4 

Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти  

10 

Специфична цел 2  

Брой подпомогнати съществуващи 

предприятия с повишена 

конкурентоспособност 

15 

Брой подпомогнати нови предприятия 

(предприятия, създадени вследствие на 

получена финансова помощ и/или 

подкрепени предприятия, които не са 

съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта) 

6 

Участници в мерки за предприемачество в 

самостоятелна заетост при напускане на 

операцията  

10 

Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти  

22 

Производителност на подпомогнатите 

предприятия (добавената стойност по 

факторни разходи към заети лица) 

Повишава 

не 

Обем на износа на стоки и услуги, 

реализиран от подкрепените предприятия  

Повишава 

не 

Нови/подобрени пазари за местна продукция 2 

Приоритет II  

Специфична цел 3  

Участници в неравностойно положение, 

които след подпомагане са започнали да 

търсят работа, или имат работа, или са 

ангажирани с образование/обучение или са 

получили квалификация или са включени в 

социални и здравни услуги  

100 

Специфична цел 4  

Брой и процент от населението, което се 

възползва от подобрените 

услуги/инфраструктура 

14 200 

(65,77%) 

Брой населени места, които се възползват 

ползват от подобрени услуги 

12 

Брой нови партньорства решаващи проблеми 

на социални групи и населени места в 

Общността  

6 

Хоризонтални  

Дял на проектите, които облагодетелстват 

млади хора на възраст до 40 г. 

40% 

Дял на проектите, въвели иновации за 

нисковъглеродна и/или ресурсоефективна 

20% 

Приоритет/специфична цел/ индикатор  Целева 

стойност 

(2025) 

Приоритет I  

Специфична цел 1  

Брой и дял на земеделските стопанства, 

получили подпомагане за инвестиции в 

преструктуриране или модернизация 

18 

(1.6%) 

Брой земеделски стопанства, разширили или 

модернизирали производството на плодове, 

зеленчуци, етерично-маслени и медицински 

култури и животновъдство  

15 

Промени в селскостопанската продукция на 

подпомогнатите стопанства на една годишна 

работна единица  

Повишава 

не 

Брой проекти, насърчили по-доброто 

организиране на хранителната верига  

4 

Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти  

10 

Специфична цел 2  

Брой подпомогнати съществуващи 

предприятия с повишена 

конкурентоспособност 

15 

Брой подпомогнати нови предприятия 

(предприятия, създадени вследствие на 

получена финансова помощ и/или 

подкрепени предприятия, които не са 

съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта) 

6 

Участници в мерки за предприемачество в 

самостоятелна заетост при напускане на 

операцията  

10 

Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти  

22 

Производителност на подпомогнатите 

предприятия (добавената стойност по 

факторни разходи към заети лица) 

Повишава 

не 

Обем на износа на стоки и услуги, 

реализиран от подкрепените предприятия  

Повишава 

не 

Нови/подобрени пазари за местна продукция 2 

Приоритет II  

Специфична цел 3  

Участници в неравностойно положение, 

които след подпомагане са започнали да 

търсят работа, или имат работа, или са 

ангажирани с образование/обучение или са 

получили квалификация или са включени в 

социални и здравни услуги  

67 

Специфична цел 4  

Брой и процент от населението, което се 

възползва от подобрените 

услуги/инфраструктура 

14 200 

(65,77%) 

Брой населени места, които се възползват 

ползват от подобрени услуги 

12 

Брой нови партньорства решаващи проблеми 

на социални групи и населени места в 

Общността  

6 

Хоризонтални  

Дял на проектите, които облагодетелстват 

млади хора на възраст до 40 г. 

40% 

Дял на проектите, въвели иновации за 

нисковъглеродна и/или ресурсоефективна 

20% 
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икономика, въвели иновации за 

предотвратяване или адаптиране към 

климатичните промени 
 

икономика, въвели иновации за 

предотвратяване или адаптиране към 

климатичните промени 
 

 

 

2. в подраздел 9.2. „Индикатори по мерки“: 
 

а) в „Мерки по Специфична цел 1: Развитие на балансирано и конкурентно земеделие 

чрез насърчаване на инвестиции и пренос на знания в трудоемки аграрни вериги“, в 

„Индикатори по мярка 1.3: Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства“, Таблицата се променя както следва: 

от:          на: 

 
Индикатори за изпълнение Целева 

стойност 

(2025) 

Брой на участници в мерки за обмен на опит 

и посещения в земеделски 

стопанства 

60 

в т.ч. брой млади фермери ще се 

наблюдава 

в т.ч. жени ще се 

наблюдава 
 

Индикатори за изпълнение Целева 

стойност 

(2025) 

Брой на участници в мерки за обмен на опит 

и посещения в земеделски 

стопанства 

0 

в т.ч. брой млади фермери 

 

0 

в т.ч. жени 

 

0 

 

 
б) в „Мерки по Специфична цел 2: Разнообразяване на икономическите дейности чрез 

развитие на предприемачеството и разширяване на производството и 

конкурентоспособността на МСП извън земеделието“, в „Индикатори по мярка ОПРЧР 

1: Развитие на предприемачеството“, Таблицата се променя както следва: 

от:          на: 

 
Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

Участници в самостоятелна заетост при 

напускане на операцията (участници, които 

в рамките на 6 месеца след напускане на 

операцията имат собствен бизнес или са 

самостоятелно заети) 

10 

Участници, които в рамките на 24 месеца 

след напускане на операцията имат 

собствен бизнес или са самостоятелно 

заети) 

15 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт  

Безработни участници, подпомогнати по 

мярката 

45 

в т.ч. трайно безработни ще се 

наблюдава 

Заети участници, подпомогнати по мярката 10 
 

Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

Участници в самостоятелна заетост при 

напускане на операцията (участници, които 

в рамките на 6 месеца след напускане на 

операцията имат собствен бизнес или са 

самостоятелно заети) 

10 

Участници, които в рамките на 24 месеца 

след напускане на операцията имат 

собствен бизнес или са самостоятелно 

заети) 

5 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт  

Безработни участници, подпомогнати по 

мярката 

18 

в т.ч. трайно безработни ще се 

наблюдава 

Заети участници, подпомогнати по мярката 10 
 

 
в) в „Мерки по Специфична цел 3: Включване и интегриране на уязвими малцинствени 

групи в устойчивото социално-икономическо развитие на общността“, в „Индикатори по 

мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“, 

Таблицата се променя както следва: 

от:          на: 
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Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

Участници в неравностойно положение, 

които при напускане на операцията са 

започнали да търсят работа, или имат 

работа, или са ангажирани с 

образование/обучение или са получили 

квалификация или са включени в социални 

и здравни услуги 

100 

в т.ч. роми ще се 

наблюдава 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт  

Брой подпомогнати лица в неравностойно 

положение 

150 

в т.ч. роми ще се 

наблюдава 
 

Индикатори Целева 

стойност 

(2023) 

Индикатори за резултат   

Участници в неравностойно положение, 

които при напускане на операцията са 

започнали да търсят работа, или имат 

работа, или са ангажирани с 

образование/обучение или са получили 

квалификация или са включени в социални 

и здравни услуги 

67 

в т.ч. роми ще се 

наблюдава 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт  

Брой подпомогнати лица в неравностойно 

положение 

150 

в т.ч. роми ще се 

наблюдава 
 

 
г) в „Мерки по Специфична цел 4: Насърчаване на активния начин на живот, 

иновативността и социалната ангажираност в общността, чрез подобряване на местни 

основни услуги за селското население, включително развлечения и култура и свързаната 

с тях инфраструктура“, в „Индикатори по мярка 21: Исперих – отворени пространства, 

привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“, Таблицата се 

променя както следва: 

от:          на: 

 
Индикатори Целева 

стойност 

(2025) 

Индикатори за резултат   

Създадени нови активни граждански групи 

или инициативи 

5 

Развити нови продукти и услуги, базирани 

на културното и природното наследство на 

територията 

3 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт   

Общ брой подкрепени проекти 12 

в т.ч. подкрепени индивидуални проекти  9 

в т.ч. пакетни проекти  3 

микро проекти, включени в пакетни 

проекти 

12 

Брой граждани, участвали в събития, 

проведени по подкрепените проекти 

2 000 

 

Индикатори Целева 

стойност 

(2025) 

Индикатори за резултат   

Създадени нови активни граждански групи 

или инициативи 

5 

Развити нови продукти и услуги, базирани 

на културното и природното наследство на 

територията 

3 

Индикатори за изпълнение/ краен продукт   

Общ брой подкрепени проекти 6 

в т.ч. подкрепени индивидуални проекти  5 

в т.ч. пакетни проекти  1 

микро проекти, включени в пакетни 

проекти 

5 

Брой граждани, участвали в събития, 

проведени по подкрепените проекти 

1 300 

 

 

 

 

 

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

адв. Даниел Димитров 

Председател на УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ 

 


