
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет  

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

08.04.2022 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

08.04.2022г./ 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. Изменение на Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. – първа промяна на 

бюджета за 2022г. 

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 уведоми членовете на УС, че със 

Заповед № РД 09-340/ 25.03.2022г. на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. е одобрено 

заявление на СНЦ „МИГ - Исперих“ за планираните дейности и разходи за 2022г. по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие“. Той напомни, че считано от 11.10.2021г., Ростислав Енчев е преназначен от 

длъжност технически асистент на длъжност изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

След проведен конкурс за технически асистент е назначена Айджан Бейтула с Трудов договор 

№ 02/ 11.10.2021г. С писмо № 19-19-2-01-7/ 18.11.2021г., УО на ПРСР е информирал МИГ - 

Исперих, че исканата промяна, отнасяща се до назначаването на Ростислав Енчев на длъжност 

изпълнителен директор и на Айджан Бейтула на длъжност технически асистент е одобрена с 

Доклад № 93-6387/ 12.11.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. Председателят на 

УС обърна внимание, че бюджетът за 2022г. на МИГ - Исперих е подготвен през месец 

септември 2021г., преди извършването на промени в екипа на Сдружението, което налага 

неговата актуализация в частта на възнагражденията за изпълнителен директор и технически 



 
 

асистент. Той уточни, че предложената промяна не оказва влияние върху размера на 

одобрените разходи за 2022г. и може да бъде направена на основание чл. 15 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г. 

Предложението беше подложено на гласуване и прието. 

 

III. РЕШЕНИЯ 
 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ оправомощава 

Председателя на УС да подготви и внесе в УО на ПРСР 

предложение за първа промяна на бюджета за 2022г., в частта на 

възнагражденията за изпълнителен директор и технически 

асистент, налагаща се поради промените в екипа, извършени след 

подготовката на бюджета. 

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 

1. Актуализирано Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2022г. по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

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

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС :      Джанан Родоплу .................................. 

  

Деница Богомилова 

 

 

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

  

Катя Йорданова 

 

 

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

   

   
 

 


