
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

18.01.2023год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

18.01.2023г./ 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 

5. Джанан Родоплу – член на УС 

 

няма 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

 

Служители на СНЦ „МИГ - Исперих“: 

1. Айджан Бейтула – изпълнителен директор 

2. Гинка Георгиева – експерт по прилагане на СВОМР 

3. Петър Петров – счетоводител 

4. Ростислав Енчев – технически асистент 

 

Дневен ред на заседанието: 1. Приемане на План за обучение за 2023г., 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 представи актуализираните през 

2022г. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането 

на тероризма на СНЦ „МИГ - Исперих“ (по реда на чл. 98, ал. 4 от ЗМИП) и Оценка на риска 

на СНЦ „МИГ - Исперих“ (по реда на чл. 98, ал. 4 от ЗМИП). Той запозна членовете на УС и 

екипа на МИГ - Исперих с основните идентифицирани рискове, свързани с дейността на 

организацията. Председателят предложи План за обучение за 2023г. 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 Вътрешните правила. 

Планът беше подложен на гласуване и приет, без забележки. 



 
 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема План за обучение 

за 2023г., съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

 

Гласуване на решението: 

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 18:30 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. План за обучение за 2023г. 

 

 

 

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

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     адв. Даниел Димитров 

 

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

 

 

Членове на УС:      Катя Йорданова 

 

 

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

  

Деница Богомилова 

 

 

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

  

Тихомир Атанасов 

 

 

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

  

Джанан Родоплу 

 

 

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

 


