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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

09.05.2016 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

09.05.2016г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсъстват:  

1. Даниел Димитров – председател на УС, ЕГН *********; 

2. Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН ********** 

3. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН ********** 

4. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН ********** 

5. Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН ********** 

6. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН ********** 

7. Деница Богомилова  - член на УС, ЕГН ********** 

8. Тихомир Атанасов - член на УС, ЕГН ********** 

9. Теодор Иванов - член на УС, ЕГН ********** 

10. Катя Георгиева - член на УС, ЕГН ********** 

 

 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

Емилия Германова, експерт към МИГ Исперих– протоколист. 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Приемане на нови членове. 

       Докладва: Даниел Димитров 

2. Свикване на общо събрание на сдружението. 

       Докладва: Даниел Димитров 

3. Разни 

 

 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 100 % от 

членовете – 9 гласа от 9 възможни.  

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на заседанието 

на Управителния съвет. 

 

                Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена Емилия Германова 

Гласуване:  8 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” -няма. 

 

По първа точка  
Председателят на УС запозна членовете с  подадените от кандидати заявления за членство:  

1. СНЦ „Сдружение за развитие на Исперих“ с. Духовец, с представител Ержан Осман.  

2. СНЦ „Сдружение за развитие на с. Тодорово“ с. Тодорово, с представител Севат Ибрям.  

3. СНЦ „Народно читалище „Нов живот 1940“ с. Конево, с представител Нели Атанасова.  

4. СНЦ Училищно настоятелство при ЦДГ „Мики Маус“ с. Белинци, с представител Нежиля  

Исмаилова.  

След направено гласуване членовете бяха приети от УС.                                          

 

По втора точка 

Г-н Даниел Димитров - председател на организацията, информира членовете на УС, че във връзка с 
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кандидатстването на МИГ-Исперих  по мярка 19.2 от ПРСР е необходимо да се свика общо събрание на 

сдружението, на което да се представи разработената стратегия за ВОМР и за одобрение от общото 

събрание. Предложи заседанието да се проведе на 17.05.2016г. като посочи и дневният ред.  

 

По трета точка 

Председателят на УС запозна членовете на УС, с необходимостта от удължаване на договора за кредит с 

Райфайзен банк. Кредитът е в размер на 70 000 лв. и беше необходим на МИГ Исперих за осъществяване 

на дейностите по стратегията през предходния програмен период. С този кредит се извършват плащания 

и по договора от 07.12.2015г. с УО на ПРСР за подготовка на стратегията. Г-н Димитров каза, че до 15 

юни трябва да се подпише нов анекс за удължаване на срока, като ще има друго заседание за вземане на 

решение за анекса с Райфайзен банк.  

По тази точка нямаше разисквания и не се взимат решения. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1. УС на МИГ Исперих на основание чл. 8 от Устава на организацията приема за 

членове в сдружение МИГ Исперих следните кандидати: 

1. СНЦ „Сдружение за развитие на Исперих“ с. Духовец, с представител Ержан 

Осман. 

2. СНЦ „Сдружение за развитие на с. Тодорово“ с. Тодорово, с представител Севат 

Ибрям.  

3. СНЦ „Народно читалище „Нов живот 1940“ с. Конево, с представител Нели 

Атанасова.  

4. СНЦ Училищно настоятелство при ЦДГ „Мики Маус“ с. Белинци, с представител 

Нежиля  Исмаилова.   

По точка втора от дневния ред 

 

Решение 2.1 УС на МИГ Исперих, на основание чл. 26, ал.1 ЗЮЛНЦ и чл.24 (1, 3) от 

Устава на сдружението и във връзка с чл. 24, ал. 1 т. 4 от Наредба 22/14.12.2015г.  свиква 

Общо отчетно-изборно събрание на сдружението на  17.05.2016г. (вторник) от 17.30 ч. в 

офиса на МИГ Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. “Васил Левски“ № 99, при следния 

дневен ред: 

1. Приемане на нови членове на сдружението. 

Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

2. Представяне за одобрение на Стратегия за ВОМР по ПРСР 2014 – 2020г.    

Докладва Даниел Димитров – Председател УС 

   

Решение 2.2. Във връзка с решение 2.1, УС оправомощава Председателя на сдружението 

да предприеме необходимите действия за свикване на Общото събрание съгласно чл. 24, 

ал. 1 и 3 от Устава на сдружението свързани с подготовка на поканата до членовете и 

обявата за провеждането му на 17 май 2016г. 

 

 

 

 

Гласуване на 

решението: 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

 

 

 

 

 

 

 

Прието с 

единодушие 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което 

заседанието е закрито в 18.30 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Заявления 

 

 

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

Емилия Германова 

 

Председател на УС:     
Даниел Димитров 

 

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

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

 
Габриела Маринова 

 

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

 
Теодора Каменарова 

 

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

 
Махмуре Хюсмен            

 

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

 
Зейти Мехмед 

 

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

 
Деница Богомилова   

 

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

 
Тихомир Атанасов 

 

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

 
Теодор Иванов 

 

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

  

Катя Георгиева 

 

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

 


