
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

27.01.2023год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

27.01.2023г./ 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. Джанан Родоплу – член на УС 

 

Тихомир Атанасов – член на УС 

 

Присъствали лица - нечленове  

на Управителния съвет: 

 

Айджан Бейтула – изпълнителен директор 

 

Дневен ред на заседанието: 1. Приемане на становище във връзка с искане за 

окончателно плащане по ДБФП № BG06RDNP001-19.477-

0001-C01/ 03.12.2021г. на „БИО ХЕРБС - СМ“ ЕООД 

с.Лудогорци 

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 представи постъпило Писмо с Изх. № 

01-6300/87 от 23.01.2023г. на Държавен фонд „Земеделие“ относно искане за окончателно 

плащане по ДБФП № BG06RDNP001-19.477-0001-C01/ 03.12.2021г. на „БИО ХЕРБС - СМ“ 

ЕООД  с.Лудогорци. Председателят напомни, че на свое заседание, проведено на 21.10.2022г., 

членовете на Управителния съвет на Сдружението одобриха заявеното от бенефициента 

изменение на бизнес плана по проекта, след което беше сключен тристранен анекс. Във връзка 

с искането за становище относно описаното в писмото разминаване в минималния праг за 

класиране от 25 точки и определения в анекса размер от 23 точки, адв. Димитров предложи да 

бъде прието следното: „УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ изразява становище, че разминаването в 

минималния праг за класиране от 25 точки по Процедура № BG06RDNP001-19.477 и 

определения в Анекс № BG06RDNP001-19.477-0001-C02/ 14.12.2022г. размер от 23 точки  не 

противоречи на основните цели, изисквания и приоритети по процедурата  и на Стратегия за 

ВОМР на МИГ - Исперих“. 

 

 



 
 

Членовете на УС, присъстващи на заседанието, единодушно подкрепиха становището като 

допълниха, че проектът на „БИО ХЕРБС - СМ“ ЕООД  с.Лудогорци е единствения реализиран 

по мярка 4.2 от СВОМР, който осигурява изпълнението на Специфична цел 1 за насърчаване 

на инвестиции за преработка на местна земеделска продукция по Приоритет I. Те акцентираха 

и на факта, че мярката е обявявана три пъти през периода на прилагане на Стратегията, като на 

първия прием през 2019г. не са постъпили проектни предложения, на втория прием през 2020г. 

подаденият проект е оттеглен и едва на третия прием „БИО ХЕРБС - СМ“ ЕООД  с.Лудогорци 

е одобрен за финансиране. Членовете на УС коментираха също, че няма ощетени кандидати, 

тъй като по процедурата няма резервни или отпаднали проектни предложения. В отговор на 

запитване, изпълнителният директор на Сдружението сподели, че няма заявен интерес от 

кандидат-бенефициенти по мярка 4.2. и че ситуацията е идентична при повечето от 

прилаганите СВОМР. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ изразява становище, че 

разминаването в минималния праг за класиране от 25 точки по 

Процедура № BG06RDNP001-19.477 и определения в Анекс № 

BG06RDNP001-19.477-0001-C02/ 14.12.2022г. размер от 23 точки  

не противоречи на основните цели, изисквания и приоритети по 

процедурата  и на Стратегия за ВОМР на МИГ - Исперих 

 

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. Писмо с Изх. № 01-6300/87 от 23.01.2023г. на Държавен фонд „Земеделие“ 

 

 

 

 

Протоколист: ……………………. 

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     адв. Даниел Димитров 

 

  ……………………. 

 

 

Членове на УС:      

 

Катя Йорданова 

 

 

  ……………………. 

  

Деница Богомилова 

 

 

  ……………………. 

  

Джанан Родоплу 

 

 

  ……………………. 
 

 

 


