
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

06.03.2023год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

06.03.2023г./ 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: 
 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 1. Вземане на решение за определяне на екип, отговорен за 

изпълнението на проект „Исперих – минало, настояще и 

бъдеще”, финансиран по АДБФП № BG06RDNP001-

19.578-003-C01/ 17.02.2023г., сключен между Държавен 

фонд „Земеделие“ и СНЦ „МИГ - Исперих“ 

                                        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 информира членовете на УС, че на 

17.02.2023г. беше подписан АДБФП № BG06RDNP001-19.578-003-C01 с Държавен фонд 

„Земеделие“ за изпълнението на проект „Исперих – минало, настояще и бъдеще”, с който 

Сдружението кандидатства по Процедура № BG06RDNP001-19.578-S3 по мярка 21 от 

Стратегията на МИГ - Исперих. Той напомни, че с Решение 2. от 24.10.2022г. Управителният 

съвет определи следния екип за управление на проекта: 

 за Ръководител на проект – Айджан Ахмед Бейтула; 

 за Счетоводител на проект – Петър Петков Цанков. 

Председателят уточни, че в съответствие с Ръководство за изпълнение на договори за 

безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  и 

във връзка с АДБФП № BG06RDNP001-19.578-003-C01/ 17.02.2023г., бенефициентът трябва 

да уведоми Държавен фонд „Земеделие“ за местонахождението на документацията, свързана с 

управлението на проекта. Той допълни, че за правилното техническо и финансово изпълнение 

е необходимо екипът за управление да бъде изрично упълномощен, вкл. и във връзка с 

изготвянето и съхранението на досието на проекта. Адв. Димитров предложи ръководителят 



 
 

на проекта да бъде упълномощен да подписва граждански договори и договори за директно 

възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. 

След като членовете на УС се запознаха с АДБФП № BG06RDNP001-19.578-003-C01/ 

17.02.2023г. приеха долуописаните решения. 

 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ определя екип, 

отговорен за изпълнението на проект „Исперих – минало, настояще 

и бъдеще”, финансиран по АДБФП № BG06RDNP001-19.578-003-

C01/ 17.02.2023г.: 

 за Ръководител на проект – Айджан Ахмед Бейтула; 

 за Счетоводител на проект – Петър Петков Цанков. 

 

Решение 1.2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ определя Айджан 

Бейтула – изпълнителен директор и Петър Цанков – счетоводител на 

Сдружението за служители отговорни за изготвянето и съхранението 

на досието на проекта. 

 

Решение 1.3. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ упълномощава Айджан 

Бейтула – изпълнителен директор на Сдружението да подписва 

граждански договори и договори за директно възлагане по реда на 

чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП  с изпълнители на дейностите по проекта. 

 

 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 
 

 
 

Гласуване на решението: 

Прието: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

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 18:30 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. АДБФП № BG06RDNP001-19.578-003-C01/ 17.02.2023г. 

 

 

Протоколист: ……………………. 

       Деница Богомилова 
 

 

Председател на УС:     адв. Даниел Димитров 

 

……………………. 

 

 

Членове на УС:      

 

Катя Йорданова 

 

 

……………………. 

  

Деница Богомилова 

 

 

……………………. 

  

Джанан Родоплу 

 

 

……………………. 
 

 


