
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

14.10.2022 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

14.10.2022г./ 12:15 часа 

Председател на заседанието: адв. Даниел Димитров – председател на УС 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

Отсъстващи членове:  

1. адв. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Деница Богомилова – член на УС 

3. Катя Йорданова – член на УС 

4. Джанан Родоплу – член на УС 

5. Тихомир Атанасов – член на УС 

 

няма 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

 

 

Членове на екипа на МИГ - Исперих – Ростислав Енчев, 

Гинка Георгиева, Петър Петков, Айджан Бейтула 

Дневен ред на заседанието: 1. Приемане на решение за извършване на промени в екипа 

на СНЦ „МИГ - Исперих“ 

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 информира членовете на 

Управителния съвет на МИГ - Исперих за подадено от Ростислав Енчев заявление за 

преназначаване от длъжността Изпълнителен директор на длъжността Технически асистент, 

считано от 14.11.2022г., поради лични причини. Председателят на УС предложи желанието му 

да бъде уважено като, считано от 14.11.2022г. на длъжността Изпълнителен директор бъде 

преназначена Айджан Ахмед Бейтула, която към настоящия момент е Технически асистент. 

Айджан Бейтула е служител в Сдружението и отговаря на изискванията за длъжността 

Изпълнителен директор, определени в чл. 13, ал. 3 и 7 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. за 

прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии 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. Тя има завършено висше 

образование, степен „Бакалавър“, специалност „Публична администрация” и степен 

„Магистър“, специалност „Финанси“; професионален стаж повече от 19 години и управленски 

опит над 6 години. От 11.10.2021г. е служител на МИГ - Исперих, с което отговаря на 

изискването за опит в реализиране на стратегия със стойност над 100 хиляди лева, 

финансирана от ЕС и опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР, регламентирано в параграф 1, 

т. 40 от Наредбата. 



 
 

 

 

Рокадата в екипа на МИГ - Исперих беше подкрепена единодушно от членовете на 

Управителния съвет. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение за 

преназначаване на Ростислав Величков Енчев от длъжността 

Изпълнителен директор на длъжността Технически асистент на СНЦ 

„МИГ - Исперих“, считано от 14.11.2022г. 

 

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

на УС да сключи допълнително споразумение към трудов договор с 

Ростислав Величков Енчев за преназначаване на длъжността 

Технически асистент на СНЦ „МИГ - Исперих“, считано от 

14.11.2022г. 

 

Решение 1.3. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение за 

преназначаване на Айджан Ахмед Бейтула от длъжността 

Технически асистент на длъжността Изпълнителен директор на СНЦ 

„МИГ - Исперих“, считано от 14.11.2022г. 

 

Решение 1.4. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на Председателя 

на УС да сключи допълнително споразумение към трудов договор с 

Айджан Ахмед Бейтула за преназначаване на длъжността 

Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - Исперих“, считано от 

14.11.2022г. 

 

Решение 1.5. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на Председателя 

на УС да организира подготовката на заявление за промяна по чл. 

43, ал. 1, т. 1 от Наредба № 22/ 14.12.2015г. до УО на ПРСР. 

 

 

 

 
 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

Гласуване на решението: 

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 - 

Исперих за 2021г. 

 

 

Гласуване на решението: 

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 беше закрито в 12:45 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

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

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     адв. Даниел Димитров 

 

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

 

 

Членове на УС:      

 

 

Деница Богомилова 

 

 

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

 
 

 

 



 
 

Катя Йорданова   ................................. 

  

Джанан Родоплу 

 

 

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

  

Тихомир Атанасов 

 

 

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

 


