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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

09.11.2018 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

09.11.2018г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

Отсъства: 

1. Даниел Димитров – председател на УС  

2. Теодора Каменарова – член на УС 

3. Зейти Мехмед – член на УС 

4. Джанан Родоплу – член на УС 

5. Тихомир Атанасов – член на УС 

6. Теодор Иванов – член на УС 

7. Деница Богомилова  - член на УС 

 

      Махмуре Хюсмен 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

     Емилия Германова 

 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

                                                                 

 

1. Приемане резултатите на комисията за допълване на списък с 

външни експерти оценители към МИГ Исперих, по мерки от 

ПРСР, включени в  СВОМР на МИГ Исперих. 

                                                     Докладва: Емилия Германова 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 86 % 

от членовете – 6 гласа от 7 възможни. Съгласно чл. 29, ал. 2 от 

Устава, представителите на едно и също юридическо лице в УС, в 

случая Община Исперих, са с право на 1 глас. 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на 

заседанието на Управителния съвет. 

 

                Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена Деница Богомилова   

Гласуване: 5 гласа – “за”, без гласа на Деница Богомилова;       ”против” – няма ;           

 ”въздържал се” -  няма. 

По първа точка от дневния ред г-жа Германова запозна членовете на УС с резултатите от 

проведената процедура за допълване на списък с външни експерти оценители по мерки от 

ПРСР. В определеният срок за кандидатстване са постъпили 6 заявления за кандидатстване. Със 

заповед № 03/05.11.2018г. на председателя на УС е определен състава на комисията и срокът, в 

който комисията да разгледа и провери получените заявления за кандидатстване. Г-жа 

Германова запозна членовете на УС със съставения от комисията  доклад  за извършената  

проверка за административното съответствие  и допустимост на получените документи на 

кандидати за участие в процедура за допълване на списък с външни експерти оценители. В 

резулта на извършената проверка 6 от кандидатите отговарят на посочените изисквания за избор 

на външни експерти оценители.  
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Комисията препоръчва на УС на МИГ-Исперих да одобри кандидатите, отговарящи на 

изискванията за избор на външни експерти оценители както следва: Васка Фарфарова- 

Николова, Магдалена Радева, Боян Костадинов, Димитър Димитров, Сирма Комитова, Мария 

Гиева. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

 

Гласуване на 

решението: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ-Исперих приема резултатите от проведената 

процедура за допълване на списък с външни експерти оценители по мерки от 

ПРСР. 

Решение 2. УС на МИГ-Исперих реши в разширения списък на външни 

експерти оценители да бъдат включени всички кандидати одобрени от 

комисията: 

Васка Фарфарова- Николова, Магдалена Радева, Боян Костадинов, Димитър 

Димитров, Сирма  Комитова, Мария Гиева. 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

Прието с 

единодушие 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради 

което заседанието е закрито в 18.25 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Списък с успешно преминалите процедурата кандидати за допълване на списък с външни 

експерти оценители. 

  

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

Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     Даниел Димитров 

 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова 

 

 

 

  

Зейти Мехмед 

 

 

 

 

Джанан Родоплу 

 

 

 

 

Тихомир Атанасов 

 

 

 

 

Теодор Иванов 

 

 

 

 

Деница Богомилова 

 

 

 

   

                               


