
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет  

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

11.02.2022 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

11.02.2022г./ 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 

5. Тихомир Атанасов – член на УС 

 

няма 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

Служители на СНЦ „МИГ - Исперих“: 

1. Ростислав Енчев – изпълнителен директор 

2. Гинка Георгиева – експерт по прилагане на СВОМР 

3. Петър Петров – счетоводител 

4. Айджан Бейтула – технически асистент 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

1. Приемане на актуализирани Вътрешни правила за контрол 

и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на 

тероризма на СНЦ „МИГ - Исперих“, в изпълнение на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари 

Докладва: адв. Даниел Димитров 
 

2. Приемане на актуализирана Оценка на риска на СНЦ 

„МИГ - Исперих“, по реда на чл. 98, ал. 4 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари 

Докладва: адв. Даниел Димитров 
 

3. Приемане на План за обучение за 2022г., съгласно чл. 67, 

ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари 

Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

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 беше 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 запозна членовете на УС и 

служителите на СНЦ „МИГ - Исперих“ с промените в Закона за мерките срещу изпирането на 

пари от 2021г. Той сподели, че с измененията от 12.03.2021г. /ДВ. бр. 21/ е отменена 



 
 

цитираната в заглавната част на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането 

на пари и финансирането на тероризма на СНЦ „МИГ - Исперих“  т. 23 от чл. 4. 

Председателят информира присъстващите, че представените актуализирани Вътрешни правила 

следва да бъдат приети от Управителния съвет на Сдружението в съответствие с чл. 101, ал.1, 

изр. второ, чл. 101, ал. 6, изр. второ и чл. 102, ал. 1, изр. второ от ЗМИП. Той напомни, че в 

качеството си на Председател на Управителния съвет е задължен да осъществява контрол по 

изпълнението на Закона, актовете по прилагането му и вътрешните правила, за което е 

информиран директора на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция 

„Национална сигурност“ /Уведомление с Изх. № 55/ 21.08.2020г./ В това си качество и в 

изпълнение на изискването по чл. 7, ал. 2, т. 1 от правилата за прилагане на вътрешен контрол, 

адв. Димитров информира присъстващите за възможността директно да уведомяват САД ФР - 

ДАНС по реда на чл. 72 от ЗМИП,
 
в случай на съмнения и/или узнаване за наличие на средства 

с престъпен произход или в случай на съмнение за изпиране на пари от страна на 

Сдружението. Той съобщи, че като лице отговорно за контрола, има достъп до специалния 

дневник, който организацията използва във връзка с изпълнението на задълженията си за 

прилагане на мерките. Дневникът се поддържа в хартиен вид и е прошнурован, прономерован 

и заверен с подпис и печата на организацията. 

Актуализираните Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма на СНЦ „МИГ - Исперих“ бяха подложени на гласуване и приети 

от Управителния съвет. 

 

По втора точка от дневния ред  Председателят представи на членовете на УС и служителите 

на МИГ - Исперих  Оценка на риска на организацията, изготвена по реда на чл. 98, ал. 4 от 

ЗМИП и ги информира относно произтичащите задължения. Съгласно актуализираната оценка 

Сдружението следва да прилага мерки за предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма с оглед на установеното ниско ниво на риск. 

Адв. Димитров уточни, че съгласно чл. 18, ал. 2 от вътрешните правила на СНЦ „МИГ - 

Исперих“ по ЗМИП, преглед и при необходимост актуализиране на оценката на риска се 

извършва на всеки две години. Той напомни, че последната такава е приета през 2020г. и 

предложи актуализацията й. 

Членовете на УС приеха актуализираната Оценка на риска на СНЦ „МИГ - Исперих“ по реда 

на чл. 98, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

По трета точка от дневния ред  адв. Димитров запозна членовете на УС и екипа на МИГ - 

Исперих с основните идентифицирани рискове, свързани с дейността на организацията, 

съгласно публикувани на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ 

указания и насоки. Той представи План за обучение за 2022г. по чл. 67, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на ЗМИП, който следва да бъде приет преди 15 февруари, съгласно чл. 11, ал. 1 от 

приетите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

Поради липса на забележки и допълнения, планът беше подложен на гласуване и приет от 

членовете на УС. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема актуализирани 

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари 

и финансирането на тероризма на СНЦ „МИГ - Исперих“, в 

изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

По втора точка от дневния ред 

Решение 2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема актуализирана 

Оценка на риска на СНЦ „Местна инициативна група - Исперих“ по 

реда на чл. 98, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Годишен доклад 

за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 „Прилагане на операции 

в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

на МИГ - Исперих за 2021г. 

 

По втора точка от дневния ред 

Решение 2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Доклад за 

отчитане на изпълнените дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ - 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 



 
 

По трета точка от дневния ред 

Решение 3. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема План за обучение 

за 2022г., съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

Исперих за 2021г. 

 

 

 

 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на Сдружението, 

поради което заседанието беше закрито в 18:30 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Актуализирани Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 

финансирането на тероризма на СНЦ „МИГ - Исперих“; 
2. Актуализирана Оценка на риска на СНЦ „Местна инициативна група - Исперих“; 
3. План за обучение за 2022г. 

 

 

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

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

 

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

  

Катя Йорданова 

 

 

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

  

Тихомир Атанасов 

 

 

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

   
 

 


