
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет  

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

23.12.2021 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

23.12.2021г./ 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. Джанан Родоплу – член на УС 

3. Деница Богомилова – член на УС 

4. Катя Йорданова – 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 промяна 

на Административен договор № BG06RDNP001-19.342-

0002-С01/30.09.2021г., сключен между Държавен фонд 

„Земеделие“ и СНЦ „МИГ-Исперих“ и ЕТ „Райков-

Префере-Свилен Райков“. 

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 членовете на УС, че е 

получено искане за изменение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  № BG06RDNP001-19.342-0002-С01/30.09.2021г. от ЕТ „Райков-Префере-

Свилен Райков“ гр. Исперих (вх. № 170 от 23.12.2021г.). Изменението е свързано с промяна на 

част от техниката, предвидена за закупуване по проекта. Кандидатът желае да замени 

одобрения шейкър и чадър за бране на сливи с машина за събиране на плодове Членовете на УС 

се запознаха с представените документи, след което предложението за изменение на 

административия договор за предоставяне на БФП бе гласувано. 

 



 
 

III. РЕШЕНИЯ                                                                                         Гласуване на решението: 

 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ одобрява искане за 

изменение на административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.342-0002-С01 от 

30.09.2021г. 

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

на УС да уведоми ДФ „Земеделие“ – РА и ЕТ „Райков-Префере-

Свилен Райков“ гр. Исперих за одобрението на молбата за 

изменение на административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.342-0002-С01 от 

30.09.2021г. 

 

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 18:25 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Искане за изменение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 

BG06RDNP001-19.342-0002-С01/30.09.2021г. от ЕТ „Райков-Префере-Свилен Райков“ гр. 

Исперих. 

 

 

 

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

       Деница Богомилова 

   

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

Членове на УС:      

Джанан Родоплу 

 

 

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

 

 

Деница Богомилова 

 

 

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

 

 

Катя Йорданова 

 

 

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

   
 

 

 


