
 
 

 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

02.03.2023год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

02.03.2023г./ 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. Вземане на решение за одобряване на Искане за сключване 

на окончателно допълнително споразумение към АДБФП 

№ BG06RDNP001-19.395-0002-C01/ 29.03.2022г. между 

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

Община Исперих. 

                                        Докладва: адв. Даниел Димитров 
 

2. Вземане на решение за одобряване на Искане за сключване 

на окончателно допълнително споразумение към АДБФП 

№ BG06RDNP001-19.395-0006-C01/ 30.03.2022г. между 

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

Община 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 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 на членовете на УС  

Искане за сключване на окончателно допълнително споразумение към АДБФП № 

BG06RDNP001-19.395-0002-C01/ 29.03.2022г. по проект „Изграждане и възстановяване на зона 

за спорт на територията на градски стадион в гр. Исперих”. Председателят информира 

присъстващите, че са проведени всички предвидени процедури по ЗОП и са сключени 

договори за изпълнение на СМР, за упражняване на строителен надзор и за изпълнение на 



 
 

консултантска услуга за управление и отчитане на проекта. Той уточни, че Община Исперих 

отправя искане за вписване на избраните изпълнители в Приложение 1, Таблица 1 – Одобрени 

разходи, след приключване на последващия контрол и одобрение на всички избрани 

изпълнители от страна на Държавен фонд „Земеделие“. 
 

След като членовете на УС се запознаха с Писмо с Вх. № 45/ 02.03.2023г. на Община Исперих  

приеха становище за одобрение на искането. 

 

По втора точка от дневния ред  адв. Даниел Димитров представи Искане за сключване на 

окончателно допълнително споразумение към АДБФП № BG06RDNP001-19.395-0006-C01/ 

30.03.2022г. по проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна 

сграда към него в гр. Исперих”. Той уточни, че по проекта са проведени всички предвидени 

процедури по ЗОП и са сключени договори за изпълнение на СМР, за упражняване на 

строителен надзор и за изпълнение на консултантска услуга за управление и отчитане на 

проекта. Председателят информира присъстващите относно искането на Община Исперих за 

вписване на избраните изпълнители в Приложение 1, Таблица 1 – Одобрени разходи, след 

приключване на последващия контрол и одобрение на всички избрани изпълнители от страна 

на Държавен фонд „Земеделие“. 
 

След като членовете на УС се запознаха с Писмо с Вх. № 46/ 02.03.2023г. на Община Исперих  

приеха становище за одобрение на искането. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ одобрява заявеното от 

бенефициента  Искане за сключване на окончателно допълнително 

споразумение към АДБФП № BG06RDNP001-19.395-0002-C01/ 

29.03.2022г. между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „МИГ - 

Исперих“ и Община Исперих. 

 

Решение 1.2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на 

Изпълнителния директор да уведоми Община Исперих и Държавен 

фонд „Земеделие“ относно одобрението на Искане за сключване на 

окончателно допълнително споразумение към АДБФП № 

BG06RDNP001-19.395-0002-C01/ 29.03.2022г. 

 

По втора точка от дневния ред 

Решение 2.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ одобрява заявеното от 

бенефициента  Искане за сключване на окончателно допълнително 

споразумение към АДБФП № BG06RDNP001-19.395-0006-C01/ 

30.03.2022г. между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „МИГ - 

Исперих“ и Община Исперих. 

 

Решение 2.2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на 

Изпълнителния директор да уведоми Община Исперих и Държавен 

фонд „Земеделие“ относно одобрението на Искане за сключване на 

окончателно допълнително споразумение към АДБФП № 

BG06RDNP001-19.395-0006-C01/ 30.03.2022г. 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 
 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

 
Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

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 18:30 часа. 

 

 



 
 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Искане за сключване на окончателно допълнително споразумение към АДБФП № 

BG06RDNP001-19.395-0002-C01/ 29.03.2022г.; 

2. Искане за сключване на окончателно допълнително споразумение към АДБФП № 

BG06RDNP001-19.395-0006-C01/ 30.03.2022г. 

 

 

 

Протоколист: ……………………. 

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     адв. Даниел Димитров 

 

……………………. 

 

 

Членове на УС:      

 

Катя Йорданова 

 

 

……………………. 

  

Деница Богомилова 

 

 

……………………. 

  

Джанан Родоплу 

 

 

……………………. 
 

 


