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П Р О Т О К О Л  

от заседание на Управителния съвет на 

СНЦ „М И Г - ИСПЕРИХ“, проведено на 

08.11.2021г. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

Място, дата и час на провеждане: гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

08.11.2021г./17:30 часа 

 

Председател на заседанието: адв. Даниел Димитров – председател на УС  

Присъстващи или представени 

членове: 

 

 

 

 

1. адв. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Деница Богомилова – член на УС 

3. Катя Йорданова – член на УС 

4. Тихомир Атанасов – член на УС 

 

Отсъствали членове на УС Джанан Родоплу – член на УС 

Присъствали лица, нечленове на 

Управителния съвет 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

                                                             

 

1. Свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ 

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 от присъстващите 4 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: 3 гласа – „за” без гласа на Деница Богомилова; „против” – 0; „въздържал се” – 0. 

 

По първа точка от дневния ред: Председателят на УС информира членовете на УС, че след 

преназначаването на Ростислав Енчев на длъжността „Изпълнителен директор“, считано от 

11.10.2021г., е необходимо вписването му в Търговски регистър и регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел. В тази връзка Председателят предложи да бъде свикано Общо 

събрание на Сдружението на 17.11.2021 г. от 17:30 часа, със следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за промяна на обстоятелства в Търговски регистър и регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

2. Разни. 

Предложението беше подложено на гласуване и прието.     

 

III. РЕШЕНИЯ Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 
 

Решение 1.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 26, ал. 1 

от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо 

 
 

Прието с 

единодушие  



 
2 

събрание на 17.11.2021 г. от 17:30 часа в офиса на МИГ - Исперих, 

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

дневен ред: 

1. Вземане на решение за промяна на обстоятелства в Търговски 

регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 

2. Разни. 
 

Решение 1.2. Във връзка с Решение 1.1., Управителният съвет 

оправомощава Председателя на УС на Сдружението да предприеме 

необходимите действия за организиране на Общото събрание и 

възлага поканата да бъде публикува не по-късно от 10.11.2021г. 
 

„Да“ – 4 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 

 

 
 

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 18:00 часа. 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Няма 

 

 

 

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

       Деница Богомилова 

 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

Членове на УС:       

 

 Деница Богомилова ...................................... 

  

 

Катя Йорданова 

 

 

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

 

 

Тихомир Атанасов 

 

 

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

 


