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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

СНЦ „Местна инициативна група - Исперих” 

 

 

 

І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Днес, 17.11.2021г., от 17:30 часа, в гр. Исперих, в офиса на СНЦ „МИГ - Исперих”, ул. 

„Васил Левски” № 99 се проведе Общо събрание на МИГ - Исперих, на което присъстваха 

членове на Сдружението, съгласно приложен към протокола списък. В събранието взеха 

участие и служители от екипа на МИГ - Исперих. 

 

Обявен дневен ред на събранието: 

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

на юридическите лица с нестопанска цел. 

            Докладва: адв. Даниел Димитров – Председател на УС 

2. Разни. 

 

 

Членовете на СНЦ „МИГ - Исперих” са 31. При откриване на Общото събрание 

присъстват представители на 22 юридически лица и 5 физически лица, представляващи 

87,10% от всички членове на сдружението. 

 

Беше направено предложение Общото събрание да избере от състава си председател и 

секретар на събранието. Председателят следва 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” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

Общото събрание приема така направеното предложение. 
 

За Председател на събранието беше предложена Емилия Германова. 

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

на събранието членове на сдружението, без гласа на Емилия Германова, съгласно чл. 28, ал. 2, 

т. 1 ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

Избира Емилия Германова за председател на събранието. 
 

За Секретар на събранието беше предложена Деница Богомилова. 

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

на събранието членове на сдружението, без гласа на Деница Богомилова, съгласно чл. 28, ал. 

2, т. 1 ЗЮЛНЦ; 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

Избира Деница Богомилова за секретар на събранието. 

 

След направена надлежна проверка, Председателят на Общото събрание установи: 

Всички членове на сдружението са редовно уведомени за Общото събрание. Към 

настоящия момент Общото събрание е съставено от 31 члена – юридически и физически 

лица. 
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Лично присъстват 27 члена, представляващи 87,10% от всички членове на 

сдружението, като от тях:  

 22 юридически лица – 1 член, представител на публичния сектор - Община 

Исперих; 10 члена, представители на стопанския сектор; 11 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 в сдружението. 

Съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на организацията представителите на едно и също юридическо 

лице имат право на 1 глас в Общото събрание. Необходимият за взимане на решения кворум е 

налице и Общото събрание може да взима решения валидно. 

 

Г-жа Емилия Германова, Председател на Общото събрание, представи проект на 

дневен ред на събранието. 

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите 

на събранието членове на сдружението. 

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма. 

След проведеното гласуване Общото събрание: 

Приема предложения проект на дневен ред на Общото събрание. 

 

 

По точка първа от дневния ред: 

 

Председателят на УС, адв. Даниел Димитров, напомни на участниците в събранието, 

че на заседание на УС, проведено на 29.09.2021г. е взето решение за преназначаване на 

техническия асистент Ростислав Величков Енчев на длъжността „Изпълнителен директор“, 

считано от 11.10.2021г. Адв. Димитров информира присъстващите членове на Общото 

събрание, че Управляващия орган на ПРСР – Министерство на земеделието, храните и горите, 

е уведомено за направената промяна в екипа на Сдружението, съгласно чл. 43, ал. 1, т. 1 от 

Наредба № 22/ 14.12.2015г. Председателят поясни, че в тази връзка е необходимо приемане на 

решение за вписването на Ростислав Величков Енчев  в Търговски регистър и регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

 

По точка първа от дневния ред Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

Решение 1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение за вписване 

на Ростислав Величков Енчев в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел, в качеството му на Изпълнителен директор. 

Решение 2. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение, на 

основание чл. 35, т. 3 и чл. 36, т. 1 от Устава, Сдружението да се представлява от 

Председателя на УС - адв. Даниел Димитров и от Изпълнителния директор Ростислав Енчев, 

заедно и поотделно. 

Решение 3. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на Председателя на 

УС - адв. Даниел Димитров, да впише промяната на обстоятелствата в Търговски регистър и 

регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Гласуване на предложението: 

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

събранието членове на сдружението; 
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ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма. 

 

 

По точка втора от дневния ред няма взети решения. 

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 18:30 часа. 

 

 

 

 

Председател на Общото събрание: .......................               

                                 /Емилия Германова/ 

 

Секретар:       ................................      

     /Деница Богомилова/ 

 


