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 П Р О Т О К О Л  

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

04.02.2021г./ 20.00 часа 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

04.02.2021г. от 20.00 часа 

 

Председател на 

заседанието: 

адв. Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

1.  адв. Даниел Димитров – председател на УС,  

2.  Катя Йорданова – член на УС,  

3.  Джанан Родоплу – член на УС,  

4.  Деница Богомилова  - член на УС,  

Отсъстващи членове: Тихомир Атанасов – член на УС 

 

Присъствали лица, 

нечленове на Управителния 

съвет 

 

Няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

                                                                 

1. Вземане на решение за стартиране подготовката на 

конкурс за позицията изпълнителен директор на МИГ 

Исперих. 

                                           Докладва: адв. Даниел Димитров 

2. Вземане на решение за упълномощаване на член на УС 

да подписва командировъчни документи на 

Председателя на УС. 

                  Докладва: адв. Даниел Димитров 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС, присъстват 

80% от членовете с право на глас. Гласуване: 4 гласа  

 

 

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: 3 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова; ”против” – 0;    ”въздържал се” 

-  0. 

 

По първа точка от дневния ред, адв. Даниел Димитров – председател на УС на МИГ 

Исперих информира членовете на Управителния съвет, че считано от 04.02.2021г. са 

прекратени трудовите правоотношения с г-жа Емилия Германова – изпълнителен 
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директор на СНЦ „МИГ - Исперих“. В тази връзка той сподели, че е необходимо 

незабавно стартиране на процедура за избор на нов изпълнителен директор на 

сдружението. Г-н Димитров предложи на УС да приеме решение конкурсната 

документация да бъде подготвена и приета в едномесечен срок, но не по-късно от 

05.03.2021г. вкл. 

 

По втора точка от дневния ред, адв. Даниел Димитров – председател на УС на МИГ 

Исперих информира членовете на Управителния съвет, че Общото събрание на 

сдружението е приело Решение 6 на заседание, проведено на 04.02.2021г. от 17.30ч., „до 

назначаване на нов изпълнителен директор на СНЦ МИГ Исперих, сдружението да се 

представлява само от Председателя на УС: Даниел Димитров Йорданов“. Г-н Димитров 

предложи, в изпълнение на решението на ОС, Управителният съвет на МИГ Исперих да 

приеме решение, с което да упълномощи член на УС – г-жа Деница Богомилова  да 

подписва командировъчните документи на председателя до одобрението на нов 

изпълнителен директор от МЗХГ. 

Г-жа Джанан Родоплу изрази съгласието си, че при липса на изпълнителен директор, член 

на УС може да командирова председателя на сдружението. 

 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

 

Решение 1.1. УС на МИГ Исперих възлага на Председателя на 

УС подготовката на документи за провеждане на  конкурс за 

позицията изпълнителен директор на МИГ Исперих. 

 

 

Решение 1.2. УС на МИГ Исперих възлага подготовката на 

пакет документи за обявяване на конкурс за позицията 

изпълнителен директор на МИГ Исперих да бъде извършена в 

срок до 05.03.2021г., вкл. 

 

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“- 0; 

„Въздържал се“-0 

По точка втора от дневния ред 

 

Решение 2. УС на МИГ Исперих упълномощава г-жа Деница 

Богомилова  – член на УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ да 

подписва всички командировъчни документи на Председателя 

на УС, до одобрението на нов изпълнителен директор от МЗХГ. 

 

 

 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 4 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 20.30 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Няма 
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Протоколист: ................................ 

       Деница Богомилова 

   

 

 

Председател на УС:     

 

 

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС:      Катя Йорданова 

 

 

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

 

 

Джанан Родоплу 

 

 

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

 

 

Деница Богомилова 

 

 

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

   

 


