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 П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

13.10.2020г./ 17.30 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

13.10.2020г. от 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

1.  Даниел Димитров – председател на УС,  

2.  Джанан Родоплу – член на УС,  

3.  Тихомир Атанасов – член на УС,  

4.  Деница Богомилова  - член на УС,  

5. Теодора Каменарова – член на УС. 

Присъствали лица, нечленове 

на Управителния съвет 

Няма  

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

                                                                 

 

1. Приемане и освобождаване на членове на ОС.     

      Докладва: Даниел Димитров   

2. Приемане на промени в устава на МИГ Исперих. 

      Докладва: Даниел Димитров 

3. Свикване на Общо събрание на сдружението.  

    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 председателстващ заседанието бе избрана Даниел Димитров. Гласуване: 4 гласа – “за” без 

гласа на Даниел Димитров; ”против” – 0;  ”въздържал се” -  0.   

 

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: 

- Постъпили са три заявления до УС на сдружението за прекратяване на членство в Общото 

събрание на МИГ Исперих. Заявленията са подадени от: Теодора Георгиева Каменарова – 

управител на ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих - входящ № 77/09.10.2020г.; 

Таня Трендафилова Узунова Маринова – управител на "Леонт" ЕООД – входящ № 

74/08.10.2020г.; Севат Садкъ Ибрямова – председател на УС на СНЦ  „Сдружение за 

развитие на с. Тодорово“ с. Тодорово.  

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. 
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Подадените заявления за прекратяване на членство в организацията се приемат за писмено 

волеизявление. За този акт е необходимо да бъдат информирани членовете на Общото събрание.   

 

Във връзка с излизане на ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих, от членския състав 

на сдружение МИГ Исперих, ще се наложи и освобождаването на г-жа Теодора Каменарова, от 

състава на Управителния съвет, което е необходимо да стане с решение на Общо събрание на 

сдружението и такова следва да бъде свикано. 

 

-   Председателят на сдружението г-н Димитров информира че са постъпили три заявления за 

членство в организацията от: Денис Гюнер Джемал – управител на „ДЕ Фешън” ЕООД гр. 

Исперих - входящ № 75/08.10.2020г.; Виргиния Русева Енчева – управител на ЕТ „Енчев – 

Виргиния Русева“ гр. Исперих - входящ № 76/09.10.2020г.; Аница Иванова Костова – 

председател на СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец. 

 

След проведено гласуване, по т. първа от дневния ред, УС на МГ Исперих взе решение: „ДЕ 

Фешън” ЕООД гр. Исперих, ЕТ „Енчев – Виргиния Русева“ гр. Исперих и СНЦ „Нов полет“ с. 

Малък Поровец да бъдат приети за членове на сдружението и на основание чл. 9, ал. 2 на 

първото общо събрание на сдружението решението да бъде предложено за одобрение.   

 

- Председателят на сдружението г-н Димитров информира, че са постъпили три  заявления 

за промяна на представителите на следните членове на Общото събрание: СНЦ "Народно 

Читалище Пробуда 1927"с. Китанчево – представителят Севил Алиева Мустафова се 

заменя с г-жа Бедрие Хюсеинова Джевдет; ТД "Димитровец" гр. Исперих – представителя 

Георги Петков се заменя с Димитър Иванов Балански; СНЦ „Сдружение за развитие на 

Исперих“ – представителят Ержан Осман се заменя с Бехчет Фикрет Хамид. 

За промяната на представителите не се вземат решения, а членовете на Общото събрание на 

организацията ще бъдат информирани. 

   

По втора точка от дневния ред от дневния ред г-н Димитров предложи да бъдат направени 

следните промени в Устава на сдружението: 

 

1.  Да бъде променен съществуващият текст на Чл. 13, ал. 2 т. 1 който гласи:  

„1. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер, определен с 

решение на общото събрание, платим до края на месец март за годината за която се отнася,  

както следва: 

a. Община Исперих – 400 лева  

b. Юридически лица, представители на стопанския сектор -  60.00 лв. 

c. Юридически лица, представители на нестопанския сектор -15.00 лв. 

d. Физически лица –15.00 лв.„ 

 

и предложи Чл. 13, ал. 2 т. 1. да придобие следното съдържание: 

„1. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер, определен с 

решение на общото събрание, платим до края на месец  юни за текущата година. Размерът на 

членския внос се определя ежегодно от първото Общото събрание на сдружението.“  

Предложението бе обсъдено и прието от членовете на УС. 

  

По трета точка от дневния ред от дневния ред г-н Димитров предложи да бъде свикано 

изборно Общо събрание на сдружението на 30.10.2020г. със следния дневен ред: 

1. Приемане и освобождаване на членове на ОС. 

2. Избор на нов член в състава на Управителен съвет на МИГ Исперих. 

3. Приемане на промени в Устава на сдружението. 

4. Разни 

 

Предложението бе предложено за гласуване.     
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III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих на основание чл. 9, ал. 2  от Устава на 

организацията приема за членове на сдружението: „ДЕ Фешън“ ЕООД с 

управител Денис Гюнер Джемал, считано от 08.10.2020г.; ЕТ „Енчев – 

Виргиния Русева“ гр. Исперих с управител Виргиния Русева Енчева, 

считано от 09.10.2020г.; СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец с 

председател Аница Иванова Костова, считано от 12.10.2020г. 

Упълномощава председателя на сдружението да предложи на 

следващото общо общото събрание на сдружението новите членове на 

МИГ Исперих да бъде одобрени.  

  

По точка втора от дневния ред 

Решение 2.  УС на МИГ Исперих приема предложените промени в 

Устава на МИГ Исперих и възлага на Председателя на сдружението да 

внесе за обсъждане в Общото събрание на сдружението предложените 

промени в Устава на сдружението.  

 

По точка трета от дневния ред 

Решение 3. УС на МИГ Исперих, на основание чл. 26, ал.1 ЗЮЛНЦ и 

чл.24 (1, 3) от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 

сдружението на 30.10.2020г. 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. Избор на нов член в състава на Управителен съвет на МИГ 

Исперих. 

3. Приемане на промени в Устава на сдружението. 

4. Разни 

Решение 4. Във връзка с Решение 3, УС оправомощава Изпълнителния 

директор на сдружението да предприеме необходимите действия за 

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

сдружението на 30.10.2020г. и възлага да публикува поканата за общо 

събрание в срока, съгласно Устава, 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 

 

 

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 18.45 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Заявления за прекратяване на членство в Общото събрание на МИГ Исперих от: Теодора 

Георгиева Каменарова – управител на ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих - 

входящ № 77/09.10.2020г.; Таня Трендафилова Узунова Маринова – управител на "Леонт" 

ЕООД – входящ № 74/08.10.2020г.; Севат Садкъ Ибрямова – председател на УС на СНЦ  

„Сдружение за развитие на с. Тодорово“ с. Тодорово.  

2. Заявления за членство в организацията от: Денис Гюнер Джемал – управител на „ДЕ 

Фешън” ЕООД гр. Исперих - входящ № 75/08.10.2020г.; Виргиния Русева Енчева – 

управител на ЕТ „Енчев – Виргиния Русева“ гр. Исперих гр. Исперих - входящ № 

76/09.10.2020г.; Аница Иванова Костова – председател на СНЦ „Нов полет“ с. Малък 

Поровец. 

3. Заявления за промяна на представител от СНЦ "Народно Читалище Пробуда 1927"с. 

Китанчево;  ТД "Димитровец" гр. Исперих; СНЦ „Сдружение за развитие на Исперих“. 
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4. Предложение за промяна в Устава на СНЦ „МИГ Исперих“. 

  

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

  Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     

Даниел Димитров 

 

 

 

 

 

Членове на УС :      

 

 

Теодора Каменарова 

 

  

Джанан Родоплу 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

  

Деница Богомилова 

 

                               

 


