
 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет  

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“, 

проведено на 29.06.2021 год. 

 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

29.06.2021г./ 17:00 часа 

 

Председател на заседанието/ 

Председателстващ заседанието: 

адв. Даниел Димитров – председател на УС/ 

Джанан Родоплу – член на УС 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

Отсъстващи:  

1.  адв. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Джанан Родоплу – член на УС 

3. Тихомир Атанасов – член на УС 

4. Деница Богомилова – член на УС 

5. Катя Йорданова – член на УС 

 

няма 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет 

 

Айджан Бейтула – изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - 

Исперих“ 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

                                                                

1. Информиране относно самоотвод от адв. Даниел Димитров 

до УС на СНЦ „МИГ - Исперих“, съгласно чл. 63 и чл. 65 

от ЗПКОНПИ. 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

2. Приемане на пакет документи за провеждане на процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за 

растеж на МСП от Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ - Исперих, включващ: условия за 

кандидатстване, условия за изпълнение, приложения за 

попълване и информация към тях, обява за кандидатстване. 

Докладва: Айджан Бейтула 

 

3. Вземане на решение за обявяване на процедура за подбор 

на проектни предложения BG16RFOP002-2.098 МИГ 

Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП от СВОМР 

на МИГ - Исперих. 

 

4. Приемане на актуализиран индикативен график за прием 

на проекти за 2021г. 

Докладва: Айджан Бейтула 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Констатации на председателя 

на заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС. 

Присъстват 100% от членовете с право на глас. 

Гласуване: 5 гласа от присъстващите 5 члена на УС. 
 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

Възражения по свикването, конституирането и провеждането на 

заседанието на Управителния съвет 

 

Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена и избрана Деница Богомилова – член на УС. 

Гласуване: 4 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 на СНЦ „МИГ - Исперих“, че е внесъл 

заявление за самоотвод, на основание чл. 63 и чл. 65 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество, във връзка с процедура за подбор на 

проектни предложения BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на 

МСП от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Исперих. Той съобщи, че 

заявлението е депозирано до УС на Сдружението след обявяване на процедурата за обществено 

обсъждане на 21.06.2021г., с Вх. № 60/ 22.06.2021г., в момента на възникване/ узнаване на 

данните за наличие на частен интерес. Адв. Димитров обясни, че мотивът за самоотвод е 

членството му в Съвета на директорите на „Добруджа КИТ“ АД гр. Исперих, което е един от 

допустимите кандидат бенефициенти по процедурата. Г-н Димитров заяви, че в тази връзка е в 

невъзможност да изпълнява правомощията, които има, в качеството на Председател на УС на 

СНЦ „МИГ - Исперих“, по отношение на процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 

Капацитет за растеж на МСП от СВОМР. Той обяви, че няма да взема участие и няма да гласува в 

заседанията на УС на Сдружението, по въпроси, отнасящи се до процедурата, вкл.: 

1. приемане на пакет документи за провеждане на процедурата, включващ условия за 

кандидатстване, условия за изпълнение, приложения за попълване и информация към тях, обява 

за кандидатстване; 

2. утвърждаване на условия за кандидатстване; 

3. сформиране на Комисия за подбор на проектни предложения; 

4. одобряване на оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения; 

5. други ангажименти, свързани с провеждането на процедурата. 
 

Предвид гореизложеното и във връзка със заявлението за самоотвод, адв. Даниел Димитров се 

отвежда от разглеждане на въпроси, свързани с процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих 

ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП от СВОМР. 

Беше направено предложение, г-жа Джанан Родоплу да председателства събранието, след 

самооотвода на адв. Даниел Димитров, което беше прието с 3 „за“, без участието на Джанан 

Родоплу и адв. Даниел Димитров; „против” – 0; „въздържал се” – 0. 

 

По втора точка от дневния ред: 

Айджан Бейтула – изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - Исперих“, представи пакета 

документи за провеждане на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП от СВОМР, включващ: 

условия за кандидатстване, условия за изпълнение, приложения за попълване и информация към 

тях, обява за кандидатстване. Тя информира членовете на УС, че в периода 22.06.2021г. – 

28.06.2021г. е проведено обществено обсъждане, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Г-жа Бейтула поясни, че 

информация за това е обявена в ИСУН 2020 и на електронната страница на МИГ и че по време на 

обсъждането не са постъпили писмени възражения и предложения по публикуваната 

документация. 

Г-жа Джанан Родоплу информира членовете на УС, че съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 1 на 

ПМС № 161/2016г., с което се определят правилата за координация между управляващите органи 

на програмите и местните инициативни групи, Ръководителят на УО на ОПИК е делегирал 



 
 

функциите си по утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедури за подбор на проекти 

към стратегиите за ВОМР на Управителните съвети на Местните инициативни групи. Тя поясни, 

че съгласно чл. 42, ал. 3; чл. 44, ал. 1 и ал. 4 на ПМС № 161/2016г. МИГ утвърждават за всяка 

процедура Условия за кандидатстване; назначават комисия за подбор на проектни предложения и 

одобряват оценителния доклад на комисията; 

Г-жа Родоплу допълни, че впредвид направения от адв. Димитров самоотвод следва да се 

определи член на Управителния съвет, който да изпълнява функциите му по процедура 

BG16RFOP002-2.098. Тя предложи г-жа Катя Йорданова, която има опит в работата по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  

След приключване на разискванията и гласуване с 4 „за“, без участието на адв. Даниел Димитров; 

„против” – 0; „въздържал се” – 0, беше приет пакет документи за провеждане на процедура 

BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП от Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ - Исперих, включващ: условия за 

кандидатстване, условия за изпълнение, приложения за попълване и информация към тях, обява 

за кандидатстване. С решение, прието с 3 „за“, без участието на Катя Йорданова и адв. Даниел 

Димитров; „против” – 0; „въздържал се” – 0, г-жа Катя Йорданова беше упълномощена и й беше 

възложено да: 

1. утвърди пакета документи за провеждане на процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих 

ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП; 

2. сформира, със заповед, Комисия за подбор на проектни предложения; 

3. одобри оценителния доклад на Комисията, след приемането му от Управителния съвет на 

Сдружението; 

4. изпълнява други ангажименти, свързани с провеждането на процедурата. 

 

По трета точка от дневния ред: 

След кратки разисквания и гласуване с 4 „за“, без участието на адв. Даниел Димитров; „против” – 

0; „въздържал се” – 0, беше взето решение за обявяване на процедура за подбор на проектни 

предложения BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП от 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Исперих. 

На изпълнителния директор беше възложено да организира обявяването на процедурата на 

Интернет страницата на МИГ - Исперих и ИСУН 2020 по нормативно определения ред. 

 

По четвърта точка от дневния ред: 

Айджан Бейтула – изпълнителен директор, представи на УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ 

актуализиран индикативен график за прием на проекти за 2021г. Промените в графика са 

свързани с включване на срок за прием по мерките ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП, 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства  и 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. 

След проведено разискване и гласуване с 5 „за“, с участието на адв. Даниел Димитров; „против” – 

0; „въздържал се” – 0, беше взето решение за приемане на актуализиран индикативен график за 

прием на проекти за 2021г. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

 

Решение 1. УС на МИГ - Исперих приема за сведение самоотвод 

от адв. Даниел Димитров, съгласно чл. 63 и чл. 65 от ЗПКОНПИ и 

отвежда адв. Даниел Димитров от разглеждане на въпроси, 

свързани с процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 

1 Капацитет за растеж на МСП от СВОМР. 
 

 

 
Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

„Не участвал в гласуване“ – 1 

(адв. Д. Димитров) 

 
 



 
 

По втора точка от дневния ред 
 

Решение 2.1. УС на МИГ - Исперих утвърждава пакет документи 

за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 

Капацитет за растеж на МСП от Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ - Исперих, включващ: 

- условия за кандидатстване и приложения към тях; 

- условия за изпълнение и приложения към тях; 

- обява за кандидатстване. 
 

Решение 2.2. УС на МИГ - Исперих упълномощава и възлага на 

Катя Йорданова – член на УС да: 

1. утвърди пакета документи за провеждане на процедура 

BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж 

на МСП; 

2. сформира, със заповед, Комисия за подбор на проектни 

предложения; 

3. одобри оценителния доклад на Комисията, след приемането му 

от Управителния съвет на Сдружението; 

4. изпълнява други ангажименти, свързани с провеждането на 

процедурата. 

 

По трета точка от дневния ред 
 

Решение 3.1. УС на МИГ - Исперих дава съгласие за обявяване на 

процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-

2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП от 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ - 

Исперих. 
 

Решение 3.2. УС на МИГ - Исперих възлага на изпълнителния 

директор на СНЦ „МИГ - Исперих“ да организира обявяването на 

процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет 

за растеж на МСП от СВОМР на Интернет страницата на МИГ - 

Исперих и ИСУН 2020 по нормативно определения ред. 

 
По четвърта точка от дневния ред 

 

Решение 4. Приема актуализиран индикативен график за прием 

на проекти за 2021г. 

 
 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

„Не участвал в гласуване“ – 1 

(адв. Д. Димитров) 
 

 
Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 3 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

„Не участвал в гласуване“ – 2 

(адв. Д. Димитров и Катя 

Йорданова) 

 

 
 

 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

„Не участвал в гласуване“– 1 

(адв. Д. Димитров) 
 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

„Не участвал в гласуване“– 1 

(адв. Д. Димитров) 
 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Поради липсата на други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ - Исперих“, заседанието беше закрито в 18:15 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Самоотвод от адв. Даниел Димитров до УС на СНЦ „МИГ - Исперих“, съгласно чл. 63 и чл. 65 

от ЗПКОНПИ; 

2. Пакет документи за провеждане на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП от 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Исперих, включващ: условия за 

кандидатстване, условия за изпълнение, приложения за попълване и информация към тях, обява 

за кандидатстване; 

3. Актуализиран индикативен график за прием на проекти за 2021г. 



 
 

 

 

 

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

       Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

Членове на УС:      

 

Джанан Родоплу 

 

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

  

Тихомир Атанасов 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

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

  

Катя Йорданова 

 

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

 


