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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ “Местна инициативна група – Исперих” 

 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Днес, 21.08.2019 год, от 17.30 часа, в гр. Исперих, в офиса на СНЦ “МИГ – Исперих”, ул. “Васил 

Левски” 99 се проведе Общо събрание на членовете на СНЦ “Местна инициативна група – Исперих”, на 

което присъстваха членове на сдружението, съгласно приложен към протокола списък - покана. 

 

Обявен дневен ред на събранието: 

  

1. Приемане и освобождаване на членове на ОС. 

Докладва: Даниел Димитров 

 

2. Промяна в устава на сдружението. 

Докладва: Даниел Димитров 

 

3. Приемане на промяна в състава на УС. 

Докладва: Даниел Димитров 

 

4. Разни 

 

Към момента на откриване на Общото събрание членовете на сдружението са 31. При откриване на 

Общото събрание присъстват представители на 23 юридически лица и 6 физически лица, 

представляващи 93.6 % от всички членове на сдружението. 

Беше направено предложение Общото събрание да избере от състава си председател на събранието  и 

протоколист. Председателят да направи констатация за легитимността на Общото събрание и да 

ръководи неговата дейност. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 

 

За Председател на събранието беше предложена Джанан Родоплу. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28  члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Джанан Родоплу, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

ИЗБИРА  Джанан Родоплу за председател на събранието. 
 

За протоколист на събранието беше предложена  Деница Богомилова. 

 ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 28 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението без гласа на Деница Богомилова, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

ИЗБИРА Деница Богомилова за протоколист. 

 

След направена надлежна проверка, Председателя на ОС  установи: 

Всички членове на сдружението са редовно уведомени за Общото събрание по реда на чл. 26, ал.3 от 

ЗЮЛНЦ. Към момента на откриване  Общото събрание е от 31 члена – юридически и физически лица. 

Лично присъстват 29 члена, представляващи 93.6 % от всички членове на сдружението от тях:  

 23 юридически лица – 1 член, представител на публичния сектор - Община Исперих; 9 члена, 

представители на стопанския сектор; 13 члена, представители на нестопанския сектор.  

 6 физически лица - 5 члена, представители на стопанския сектор; 1 член, представител на 

нестопанския сектор.  
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Община Исперих, като член на сдружението има трима представители в сдружението. Съгласно 

ЗЮЛНСЦ и чл. 29, ал. 2 от Устава на организацията представителите на едно и също юридическо лице 

имат право на 1 глас в Общото събрание. Необходимият за взимане на решения кворум е налице и 

Общото събрание може да взима решения валидно. 

По точка първа от дневния ред: 

Председателят на УС Даниел Димитров информира членовете на сдружението, че до УС е постъпило 

заявление за напускане на сдружението от:   

1. "Караджа - ФАГ" ООД с представител  Махмуре Хюсмен 

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от устава, членството се прекратява по собствено желание, с едностранното 

писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет, считано от датата на получаването му. 

Решение по него не се взима, а членовете на Общото събрание се информират за прекратяване 

членството, което  е направено с тази информация.  

 

Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, председателят на УС информира членовете за постъпило заявление за 

членство в организацията от името на „Фаст Акаунтинг” ЕООД с представител Дамян Илиев. 

„Фаст Акаунтинг” ЕООД е приет за член на МИГ Исперих с решение 1.1 на УС, вписано в протокола  

от заседание, проведено на 05.08.2019г. Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, Председателят на УС представи 

за одобрение решението на УС и предложи да бъде одобрено чрез гласуване. 

 

По точка първа от дневния ред, Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
Решение 1. На основание чл. 9, ал. 2 от Устава на сдружението Общото събрание на СНЦ „МИГ-

Исперих“ одобрява приемането на „Фаст Акаунтинг” ЕООД с представител Дамян Илиев за член на 

сдружение „МИГ Исперих“. 

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” 28 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

Констатация: След приемане на решението, председателят на събранието, г-жа Джанан Родоплу 

констатира съответствие с Устава на организацията, като конкретизира, че на мястото на представителя 

на местния бизнес, прекратил членството си в сдружението е приет нов член – също представител на 

местния бизнес,  с което е спазено е изискването на чл. 26, ал. 2 от Устава: 

 Делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на представителите 

на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен 

орган на МИГ, не превишава 49 процента от имащите право на глас. 

По същество от 31 члена в Общото събрание на сдружението (100%), съотношението на 

представиктелите на различните сектори е: 3,2% публичен сектор (Община Исперих); 48,4% - 

стопански сектор ( 15 члена),  и 48,4%  - нестопански сектор (15 члена) . 

 

По точка втора от дневния ред 

Председателя на УС Даниел Димитров запозна членовете на ОС, с решението на УС от заседанието, 

проведено на 05.08.2019г. да се внесе за обсъждане в Общото събрание на сдружението предложение за 

промяна в чл. 29, ал. 2 от Устава на сдружението, която касае намаляване на минималния брой на  

лицата в състава на УС от 7 на 5.  

Председателят на събранието напомни, че на всички участници в събранието е раздаден текст с 

предложението за промяна, който гласи: 

„Управителният съвет се състои от 5 до 12 члена, с нечетен брой гласове, избрани от Общото 

събрание, с мандат от 5 /пет/ години. Представителите на едно и също юридическо лице в УС имат 

право на 1 глас. Членовете на Управителния съвет са членове на Сдружението. До избирането на нов 

управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на управителния съвет 

могат да бъдат преизбрани без ограничение.” 

Разисквания: няма постъпили въпроси или други предложения, поради което председателят на 

събранието предложи да се премине към гласуване. 
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По точка втора от дневния ред Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

Решение 2. ал. 2 на чл. 29 от  Устава на сдружението се променя и придобива следно съдържание:  

„/2/Управителният съвет се състои от 5 до 12 члена, с нечетен брой гласове, избрани от Общото 

събрание, с мандат от 5 /пет/ години. Представителите на едно и също юридическо лице в УС имат 

право на 1 глас. Членовете на Управителния съвет са членове на Сдружението. До избирането на нов 

управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на управителния съвет 

могат да бъдат преизбрани без ограничение.“ 

 

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” 29 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

По точка трета от дневния ред 

 

Председателят на УС запозна членовете на ОС с постъпили две заявления за освобождаване от състава 

на УС на сдружението: от Зейти Мехмед и от Теодор Иванов. Напомни, че поради напускане на 

сдружението от “Караджа – ФАГ” ООД гр. Исперих, друг член на УС също излиза от състава му - 

Махмуре Хюсмен. 

 

Председателят на събранието г-жа Родоплу предложи общото събрание да вземе решение за 

освобождаването им от състава на Управителния съвет и от отговорност, като прикани към коментари и 

разисквания.   

 

Разисквания:  

Председателят на УС даде пояснение във връзка с предложението: преди, в състава на УС е имало 8 

члена, с право на 7 гласа, тъй като в УС е имало двама представители на Община Исперих, която е член 

на сдружението е с право на 1 глас  (Даниел  Димитров и Зейти Мехмед).  При  освобождаване от УС,  

на лицата, които са подали заявления за това: З. Мехмед и Т. Иванов и с напускането на М. Хюсмен от 

8 члена, се очертава в състава на УС да останат 5 члена. Това ще бъде и в съответствие с промяната в 

Устава, която направихме с приемане на решението по т. 2 от настоящото общо събрание на СНЦ МИГ 

Исперих. 

 

Нямаше други предложения или коментари, поради което по постъпилите заявления и направените 

предложения се пристъпи към гласуване. 

 

По точка трета от дневния ред, Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

 

Решение 3.1 Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих освобождава от състава на УС на СНЦ „МИГ 

Исперих и освобождава от отговорност, за периода от избирането им от последното общо отчетно 

изборно събрание до момента, лицата:  Махмуре Хюсмен, Зейти Мехмед и Теодор Иванов. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението, без гласовете на Зейти  Мехмед и Теодор Иванов. 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

Решение 3.2. На основание промяната в чл. 29, ал. 2 от Устава на организацията, приета с решение 2 от 

настоящото Общо събрание на СНЦ МИГ Исперих, следните 5 члена остават в състава и формират 

Управителния съвет на МИГ Исперих:  

 

1. Даниел Димитров Йорданов; 

2. Теодора Георгиева Каменарова;  

3. Тихомир Филипов Атанасов; 

4. Деница Димитрова Богомилова;   
5. Джанан Мустафа Родоплу;  
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ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 29 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

Решение 3.3.  Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих не променя мандата на членовете на УС: 

Даниел Димитров, Теодора Каменарова, Тихомир Атанасов, Деница Богомилова и Джанан Родоплу,  с 

който те са избрани  в УС на сдружението - до 20.05.2020г., съгласно  решение № 3.4, взето на 

последното отчетно- изборно събрание на сдружението, проведено на 10.03.2017г.  

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 29 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

Решение 3.4. Общото събрание на СНЦ „МИГ Исперих“ възлага на изпълнителния директор на МИГ 

Исперих да подготви документация и впише подлежащите на вписване промени в Устава и състава на 

УС на МИГ Исперих в Агенция по вписванията. 

 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 29 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

членове на сдружението; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

Констатация:  

Председателят на събранието, г-жа Джанан Родоплу направи констатация по отношение на членовете в 

УС на МИГ Исперих и сектора, който представляват в сдружението. В състава на управителния съвет 

на МИГ Исперих, състоящ се от 5 члена влизат: един представител на публичния сектор– Община 

Исперих, двама представители на стопанския сектор и двама представители на нестопанския сектор.   

 

Управителен съвет на МИТГ Исперих: 

1. Даниел Димитров Йорданов;  

2. Теодора Георгиева Каменарова; 

3. Тихомир Филипов Атанасов;  

4. Деница Димитрова Богомилова;   

 

5. Джанан Мустафа Родоплу;  

  

- Публичен сектор – Община Исперих  

- Стопански сектор - ЕТ "Агромикс -Теодора Каменарова"  

- Стопански сектор - земеделски производител 

- Нестопански сектор -  СНЦ „Училищно настоятелство при        

ЦДГ Мечо Пух” гр. Исперих.   

- Нестопански сектор - НЧ "Съзнание" гр. Исперих.  

 

Делът на представителите на публичният сектор е 20% от имащите право на глас; Делът на 

представителите на стопанския сектор е 40% от имащите право на глас. Делът на представителите на 

нестопанския сектор е 40% от имащите право на глас. 
 

С направената промяна е спазено изискването на чл. 29, ал. 3, т. 1 от Устава, делът на представителите 

на органи на изпълнителната или местната власт, на представителите на стопанския сектор и на 

представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган на МИГ, да не превишава 49 

процента от имащите право на глас. 

 

По точка четвърта от дневния ред 

Изпълнителният директор на МИГ Исперих информира участниците в събранието, че по инициатива на 

Управляващият орган на ПРСР е направена промяна в мярка 6.4 от  Стратегията ВОМР на МИГ 

Исперих. На 08.08.2019г. е подписан анекс, съгласно който: 

 

„Интензитетът на подпомагане на проекти за дейности за развитие на туристически услуги като: 

• Изграждане или обновяване на туристически атракции, свързани с местното културно и 

природно наследство, включително демонстрационни центрове, изложбени зали, центрове за спорт и 

развлечения на открито;  

• Изграждане или обновяване на ресторанти и места за хранене, предназначени за обслужване 

на туристи, включително услуги за приготвяне и доставка на храна; 

• Изграждане или обновяване на места за настаняване на туристи с не повече от 20 помещения 

за настаняване, както и къмпинги; 
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• Даване под наем на оборудване и екипировка за спорт и развлечения;  

• Създаване на система за електронни резервации /маркетинг за туристически услуги. 

Не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.“ 

 

Промяната е отразена в документацията на процедурата по мярка 6.4, както и в Стратегията на МИГ 

Исперих 

  

По тази точка от дневния ред няма взети решение 

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 19.20 часа. 

 

 

Председател на Общото събрание :    ……………………   

                 /Джанан Родоплу/ 

Протоколист:       …………………. 

/Деница Богомилова/ 


