
 
 

 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

5.08.2019г./ 17.30 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

5.08.2019г./ 17.30 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС,  

2. Теодора Каменарова – член на УС,  

3. Джанан Родоплу – член на УС,  

4. Тихомир Атанасов – член на УС,  

5. Деница Богомилова  - член на УС,  

 

Присъствали лица, 

нечленове на 

Управителния съвет 

няма 

Дневен ред на 

заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1.  Приемане и освобождаване на членове на ОС и УС.  

Докладва: Даниел Димитров 

2.  Приемане на промени в устава на МИГ Исперих. 

Докладва: Даниел Димитров 

3.  Приемане на решение за свикване на общо събрание на СНЦ 

„МИГ Исперих“.  

Докладва: 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 бе 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 г-н Димитров информира членовете на сдружението, за 

следните обстоятелства: 

- Постъпило е заявление до УС на сдружението от Махмуре Самедин Хюсмен, 

представляваща “Караджа – ФАГ” ООД гр. Исперих, за напускане на сдружение от 

“Караджа – ФАГ” ООД гр. Исперих. Към заявлението е приложен протокол от 

26.07.2019г. с решение на собствениците на “Караджа – ФАГ” ООД гр. Исперих за 

излизане от състава на СНЦ МИГ Исперих. Заявлението има входящ № 74/29.07.2019г. 

Във връзка с излизане на фирмата от членския състав на сдружение МИГ Исперих, в 

заявлението е посочено, че  г-жа Махмуре Хюсмен, като представител на Дружеството, няма 

качество, в което да продължи да бъде член на УС на МИГ Исперих, поради което е необходимо 

да бъде освободена от състава на Управителния съвет, което става с решение на Общото 

събрание на сдружението. 

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от устава, членството в сдружението се прекратява по собствено 

желание, с едностранното писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет,  такова 



 
 

волеизявление е представения протокол. За този акт е необходимо да бъдат информирани 

членовете на Общото събрание.  

 

-    Председателят на сдружението г-н Димитров запозна присъстващите с постъпили други 

две заявления от членове на УС на МИГ Исперих за освобождаването им от 

управителния съвет: от Зейти Фераим Мехмед поради лични причини. Заявлението е с 

входящ №  – 75/30.07.2019г. и Теодор Руменов Иванов поради лични причини.  

Заявлението има входящ № 73/26.07.2019г.  

 

Нямаше разисквания по точката. Съгласно Устава, по промяна в състава на Управителния съвет, 

е необходимо да се произнесе Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих. 

 

-     Председателят на сдружението г-н Димитров информира че е постъпило заявление за 

членство в организацията от „Фаст Акаунтинг“ ЕООД, ЕИК 204554981, с представляващ 

Дамян Бончев. Заявлението има входящ № 76/30.07.2019г. 

 

След проведено гласуване, по т. първа от дневния ред, има взето решение: „Фаст Акаунтинг“ 

ЕООД, с представляващ Дамян Бончев да бъде приет за член на сдружението от УС и на 

основание чл. 9, ал. 2 на първото общо събрание на сдружението решението да бъде предложено 

за одобрение.                                          

 

По втора точка Председателят на сдружението г-н Димитров предложи да бъде направена 

промяна в устава на сдружението в чл. 29, ал. 2  по отношение на минималният брой членове на 

Управителния съвет,  и от 7, този брой да стане  на 5 члена, както следва:  

/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. 

 

Нямаше разисквания по точката. Предложението за намаляване на състава на УС бе гласувано.

  

По трета точка от дневния ред г-н Димитров предложи да се свика Общо събрание на 

сдружението, във връзка с промените в Управителния съвет и членовете на сдружението.  

Предложението беше подложено на гласуване и взето решение от членовете на УС. 

  

III. РЕШЕНИЯ Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1.1.  УС на МИГ Исперих на основание чл. 9, ал. 2  от 

Устава на организацията приема за член на сдружение „Фаст 

Акаунтинг“ ЕООД, ЕИК 204554981, с представляващ Дамян Бончев, 

считано от 05.08.2019г. Упълномощава председателя на сдружението 

да предложи на следващото общо общото събрание на сдружението  

новият член на МИГ Исперих да бъде одобрен.  

 

Решение 1.2.   УС на МИГ Исперих управомощава Председателя на 

сдружението да подготви и внесе за обсъждане в Общото събрание на 

сдружението предложение за промяна в състава на УС на МИГ 

Исперих. От състава на УС на МИГ Исперих да бъдат освободени:  

Зейти Фераим Мехмед, Теодор Руменов Иванов и Махмуре Самедин 

Хюсмен.  

 

 

 

Прието с единодушие:  

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0  

 

 

 

 

 

 

Прието с единодушие:  

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 



 
 

По точка втора от дневния ред 

 

Решение 2.  УС на МИГ Исперих възлага на Председателя на 

сдружението да подготви и внесе за обсъждане в Общото събрание на 

сдружението предложение за промяна в чл. 29, ал. 2 от Устава на 

сдружението и Общото събрание на СНЦ „МИГ Исперих“ по 

отношение на минималният брой членове на Управителния съвет,  

като от 7, този брой да стане  на 5 члена, със следния текст: 

„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.“ 

 
Прието с единодушие:  

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“- 0;  

„Въздържал се“-0 

 

 

 

По точка трета от дневния ред 

 

Решение 3.1. УС на МИГ Исперих, на основание чл. 26, ал.1 ЗЮЛНЦ 

и чл.24 (2) от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 

сдружението на 21.08.2019г. (сряда) от 17.30 ч. в офиса на МИГ 

Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. “Васил Левски“ № 99, при 

следния дневен ред: 

1. Приемане и освобождаване на членове на ОС. 

2. Промяна в устава на сдружението. 

3. Приемане на промяна в състава на УС. 

4. Разни 

 

Решение 3.2. Възлага на екипа на сдружението да подготви 

документация и предприеме необходимите действия за свикване на 

Общото събрание на 21.08.2019г., съгласно чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава 

на сдружението, като уведомяването на членовете да стане не по- 

късно от 7 дни преди провеждането му. 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

 

 

 

 

 

 

Прието с единодушие: 

„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 е закрито в 19.10 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Протокол от 26.07.2019г. на “Караджа – ФАГ“ ООД гр. Исперих и заявление с Вх. №  

74/29.07.2019г. 

2. Протокол от 29.07.2019г. на „Фаст Акаунтинг“ ЕООД и Заявление с Вх. № 

76/30.07.2019г.  за членство в СНЦ МИГ Исперих от Дамян Бончев, представляващ „Фаст 

Акаунтинг“ ЕООД. 

3. Заявление за освобождаване управителния съвет на Зейти Фераим Мехмед с Вх. № 

75/30.07.2019г. 

4. Заявление за освобождаване управителния съвет Теодор Руменов Иванов, с Вх. № 

73/26.07.2019г. 

 

 

 

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

  Деница Богомилова 

 



 
 

 

 

Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

 

 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова  

 

 

Джанан Родоплу 

 

 

 

 

 

 

Тихомир Атанасов 

 

 

 

 

 

 

Деница Богомилова 

 

 

 

 

   

          


