
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет  

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

29.10.2021 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

29.10.2021г./ 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.  Катя Йорданова – член на УС 

3. Деница Богомилова – член на УС 

4. Тихомир Атанасов – член на УС 

  

Джанан Родоплу – член на УС 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

 

Гинка Георгиева – председател на КППП по Процедура 

BG06RDNP001-19.540 - МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства, назначена със Заповед 

№ 22/21.09.2021г. 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

                                                                

1. Приемане на решение за удължаване срока на оценка на 

приетите проектни предложения по Процедура 

BG06RDNP001-19.540 - МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства. 

Докладва: Гинка Георгиева 
 

 

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  г-жа Гинка Георгиева  – председател на КППП по процедура 

BG06RDNP001-19.540 - МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, 

назначена със Заповед № 22/21.09.2021г. информира присъстващите, че оценката на приетите 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.540 е със срок на изпълнение до 

02.11.2021г. Към настоящия момент не е завършен първия етап на оценяване – ОАСД, тъй като 

е изпратена втора комуникация към кандидатите със срок на отговор до 01.11.2021г. 

Необходимо е техническо време да бъде завършена ОАСД и след това да се премине към 

втория етап на оценяване – ТФО. Поради тази причина се налага срока за извършване на 

оценка на проектните предложения да бъде удължен. 

Председателят на УС адв. Даниел Димитров предложи срока за оценка да бъде удължен с 15 

дни или до 17.11.2021г. 

 



 
 

Предложението за промяна на срока за оценка на проектните предложения беше подложено на 

гласуване и прието. 

 

III. РЕШЕНИЯ  

По първа точка от дневния ред 

Решение 1.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ удължава срока за 

оценка на приетите проектни предложения по Процедура 

BG06RDNP001-19.540 - МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в 

земеделски стопанства до 17.11.2021г. 

 

 

Решение 1.2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на 

Председателя на УС да издаде заповед за промяна на срока за 

оценка на приетите проектни предложения по Процедура 

BG06RDNP001-19.540 - МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в 

земеделски стопанства. 

 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

Гласуване на решението: 

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 18:00 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Няма 
 

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

       Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС :      Катя Йорданова  ....................................... 

  

Деница Богомилова 

 

 

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

 

 

 

 

Тихомир Атанасов 

 

 

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

   

     

 

 

 


