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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

29.03.2021 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

29.03.2021г./ 17.00 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

Отсъстват:  

1. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Катя Йорданова – член на УС 

3. Джанан Родоплу – член на УС 

4. Тихомир Филипов  – член на УС 

5. Деница Богомилова  – член на УС 

 

няма 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

няма 

Дневен ред на 

заседанието: 

1. Приемане на работата на Комисията по проведена процедура за 

избор на изпълнителен директор.  

Докладва: Катя Йорданова 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 100 % 

от членовете.  

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на 

заседанието на Управителния съвет. 

 

                Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена Деница Богомилова 

Гласуване:  4 гласа – “за”; без гласа на  Деница Богомилова ”против” – няма;        ”въздържал 

се” -няма. 

 

По първа точка от дневния ред: Катя Йорданова в качеството си на Председател на 

назначената Комисия със Заповед № 05/18.03.2021г. за избор на изпълнителен директор на 

МИГ Исперих запозна членовете на УС с доклад за административно съответствие и 

допустимост и доклад от проведено интервю по обявения конкурс.  В рамките на обявения 

срок за кандидатстване заявления са подали Айджан Ахмед Бейтула  и Севим Адем Махмуд. 

На 22.03.2021г. е извършена  проверка за административно съответствие и допустимост и 

резултатите са, че подадените заявления от Айджан Ахмед Бейтула  и Севим Адем Махмуд 

отговарят на изискванията. Кандидатите са допуснати до интервю, което е проведено на 

25.03.2021г. В доклада за  провеждане на интервю комисията е направила следното класиране: 

1 място: Айджан Ахмед Бейтула 



 
2 

2 място: Севим Адем Махмуд 

Комисията за избор на изпълнителен директор предлага с кандидата, класиран на 

първо място -  Айджан Ахмед Бейтула да се сключи споразумение за последващо наемане 

на трудов договор за длъжност „Изпълнителен директор“. 

Г-н Димитров поясни, че след сключване на трудов договор с г-жа Бейтула е 

необходимо да се подаде заявление за промяна по чл. 43, ал.1 от Нарадба 22/14.12.2015г. 

до УО на ПРСР. 

  

Нямаше разисквания. Предложенията бяха гласувани. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема работата на Комисията за 

избор на изпълнителен директор и възлага на Даниел Димитров – 

председател на УС да  организира публикуване на документацията по 

т. 1 от дневния ред на Интернет страницата на МИГ Исперих.   

 

 

Решение 2. УС на МИГ Исперих упълномощава Председателя на УС 

на МИГ Исперих да сключи  трудов договор за длъжност 

„Изпълнителен директор“ с Айджан Ахмед Бейтула.  

 

Решение 3.  УС на МИГ Исперих възлага на Председателя на УС 

на МИГ да подготви заявление за промяна по чл.43, ал.1 от 

Нарадба 22/14.12.2015г. до УО на ПРСР. 

 

 

Гласуване на 

решението: 

 

Прието: „Да“ – 5 

гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 0 

 

 

Прието: „Да“ – 5 

гласа; 

„Против“- 0; 

 „Въздържал се“- 0 

 

 

Прието: „Да“ – 5 

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 е закрито в 18.10 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Доклад за административно съответствие и допустимост от заседание проведено на 

22.03.2021г. 

2. Списък на кандидатите преминали  проверката за административно съответствие и 

допустимост по обявен конкурс за избор на изпълнителен директор на МИГ Исперих  

3. Списък на кандидатите отпаднали поради несъответствие проверката за административно 

съответствие и допустимост по обявен конкурс за избор на изпълнителен директор на 

МИГ Исперих. 

4. График за провеждане на итервю. 

5. Доклад от 25.03.2021г. от проведено интервю по обявения конкурс за избор на 

изпълнителен директор на МИГ Исперих. 
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Протоколист: .................................. 

Деница Богомилова 

 

 

 

Председател на УС:     Даниел Димитров 

 

 

 

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

 

Членове на УС :      Джанан Родоплу 

 

 

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

  

Катя Йорданова 

 

 

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

  

Тихомир Атанасов 

 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

 

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

 


