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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ “Местна инициативна група – Исперих” 

 

 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Днес, 18.04.2019 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 Годишен доклад за дейността  на сдружението и финансов отчет за 2018г. 
       Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС 

2. Приемане на план за информационната дейност и годишен бюджет за 2019г. 
Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС  

3. Разни. 
 

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

Общото събрание присъстват представители на 22 юридически лица и 5 физически лица, 

представляващи 87 % 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”: 27 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”: 26  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  Катя Йорданова. 

 ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието 

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

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

ИЗБИРА Катя Йорданова 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 27 члена, представляващи 87 % от всички членове на сдружението от тях: 22 

юридически лица – 1 член, представител на публичния сектор - Община Исперих; 8 члена, 

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

5 физически лица - 4 члена, представители на стопанския сектор; 1 член, представител на 

нестопанския сектор.  

Община Исперих, като член на сдружението има трима представители на събранието. Съгласно 

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

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

Общото събрание може да взима решения валидно. 



 2 

По точка първа от дневния ред: 

Председателят на УС Даниел Димитров запозна членовете на организацията с работата на МИГ 

Исперих през 2018г. и с годишния и  финансов отчет за дейността на сдружението през 2018г.  

Разисквания:  

Мирослав Паскалев: Има ли наложени санкции от страна на ДФЗ при изплащане на средставата по 

подадени заявки за плащане за 2018г. 

Даниел Димитров: През 2018г. са подадени две заявки за плащане, по които са изплатени 100% от 

заявените суми. Няма направени финансови корекции, което е в резултат на правилно разходване на 

средствата. Като председател на УС на МИГ Исперих контролирам правилното изразходване на 

средствата, а и служителите също следят за това и подготвят цялата изискуема документация за 

извършените разходи.  

Беше направено предложение Общото събрание да приеме годишния и финансовия отчет на 

организацията за 2018г. за дейността на СНЦ “МИГ Исперих”.  

Гласуване на предложението: 

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

членове на сдружението; 

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

 

По точка първа от дневния ред Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

Решение 1. Общото събрание на сдружение МИГ Исперих приема годишния и финансов отчет на СНЦ 

„МИГ Исперих“ за 2018 г. за дейността на СНЦ “МИГ - Исперих”. 

 

По точка втора от дневния ред 

Председателят на УС Даниел Димитров представи бюджета на организацията за 2019г. Нямаше 

разисквания по втора точка от дневния ред. Пристъпи се към гласуване на бюджета на МИГ Исперих за 

2019г. 

Гласуване на предложението: 

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

членове на сдружението; 

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

 

По точка втора от дневния ред, Общото събрание взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
Решение 2. Общото събрание на МИГ-Исперих приема бюджета за 2019г. на сдружение МИГ Исперих. 

 

По точка трета от дневния ред 

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

от СНЦ НЧ „Рома Вазово - 2017г.“ и протокол с решение на Общото събрание на читалището за 

промяна на лицето, което е определено да представлява читалището в СНЦ МИГ Исперих. Вместо 

Федаил Ибрям Читалището ще се представлява от Емил Сидеров  

 

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 19.30 часа. 

 

 
 

 

 

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

                 /Джанан Родоплу/ 

Протоколист:       …………………. 

/Катя Йорданова/ 


