
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет  

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

17.11.2021 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

17.11.2021г./ 10:00 часа 

Председател на заседанието: адв. Даниел Димитров – председател на УС 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

Отсъстващи членове:  

1. адв. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Деница Богомилова – член на УС 

3. Катя Йорданова – член на УС 

4. Тихомир Атанасов – член на УС 

 

Джанан Родоплу – член на УС 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

                                                                

1. Приемане на решение за промяна на секретар в КППП по 

Процедура № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, 

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от 

СВОМР на МИГ - 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 информира присъстващите членове 

на УС, че на 12.11.2021г. в деловодството на Сдружението е постъпило писмо с Изх. № 01-

6300/1509 от 10.11.2021г. на ДФ „Земеделие“, с указания за преразглеждане на проведена 

процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, 

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР на МИГ - Исперих. Той уведоми 

членовете, че изпълнителният директор на Сдружението – Ростислав Енчев, е входирал (вх. № 

147/15.11.2021г.) самоотвод от участие в оценката по процедурата, тъй като се намира в 

йерархична зависимост спрямо друг член на комисията – Гинка Георгиева, която е назначена 

на длъжност експерт по прилагане на СВОМР в екипа на СНЦ „МИГ - Исперих“ и със Заповед 

№ КППП-23/03.11.2020г. е определена за Председател в състава на КППП по процедурата. 

Адв. Димитров допълни, че е получено писмо с вх. № 148/16.11.2021г. от резервният член в 

комисията – г-жа Хатидже Халюк, с която информира, че и е невъзможност да участва в 

състава на КППП, поради здравословни причини. 

В тази връзка Председателят на УС съобщи, че трябва да бъде извършена промяна в състава на 

оценителната комисия като за нов член на Комисия за подбор на проектни предложения по 

Процедура № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 



 
 

стопанства” предложи да бъде включен като секретар техническият асистент на СНЦ „МИГ - 

Исперих“ – Айджан Бейтула. За резервен член в състава на КППП предлага Теодор Руменов 

Иванов – член на ОС, представител на нестопанския сектор.  

Всички останали членове остават непроменени. 

 

Съгласно разработените в изпълнение на чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/ 04.07.2016г. Минимални 

изисквания към реда за оценка на проектни предложения към СВОМР, в които са 

регламентирани изискванията за състава на КППП „КППП е съставена от: председател без 

право на глас, секретар без право на глас, нечетен брой членове с право на глас – не по-малко 

от трима и резервни членове – не по-малко от трима. 

Членовете на комисията могат да бъдат служители на МИГ, членовете на общото събрание на 

МИГ и външни експерти - оценители. 

Председателят и секретарят на комисията не могат да бъдат външни експерти.“. 
 

Направени бяха следните констатации: 

Спазени са минималните изисквания по чл. 41 ал. 2 от ПМС 161/ 04.07.2016г.: 

Предложените нови членове на КППП притежават необходимата квалификация и 

професионална компетентност, които са в съответствие със задълженията на всеки член от 

състава на КППП, във връзка с оценка на проектното предложение по Процедура № 

BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”, а 

именно:  

 Секретар на КППП: Айджан Ахмед Бейтула е технически асистент на СНЦ „МИГ - 

Исперих“. Притежава висше образование, степен бакалавър „Публична администрация“ и 

степен магистър „Финанси“. Има професионален опит повече от три години. Има опит в 

работата по проекти с външно финансиране. Участвала е в комисия за подбор на проектни 

предложения при изпълнението на СВОМР по ПРСР 2014-2020г. 

 Резервен член на КППП: Теодор Руменов Иванов - член на ОС на СНЦ „МИГ-Исперих“, 

представител на нестопанския сектор. Притежава висше образование, степен магистър, 

специалност „Предприемачество“.  Има професионален опит повече от три години. Има 

опит в изпълнение на проекти в стопанския сектор. Участвал е в комисия за оценка и избор 

на подадени по мерките към СМР по ПРСР 2007 – 2013 г.  

Предложението за промяна в състава на КППП беше подложено на гласуване и прието. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ определя нови членове на 

КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, 

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР както 

следва: 

1. Секретар на КППП - Айджан Ахмед Бейтула /без право на глас/ 

на КППП. 

2. Резервен член на КППП - Теодор Руменов Иванов - член на ОС 

на СНЦ „МИГ-Исперих“, представител на нестопанския сектор. 

Решение 2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на Председателя 

на УС да издаде заповед за промяна на Заповед № 23/03.11.2020г. за 

назначаване на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.459-МИГ 

ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от 

СВОМР. 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

 

 

 

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 10:30 часа. 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Няма 



 
 

 

 

 

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

       Деница Богомилова 

   

Членове на УС:    
 

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

Деница Богомилова 

 

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

  

Катя Йорданова 

 

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

  

Тихомир Атанасов 

 

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

 


