
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

20.04.2022 год. 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

20.04.2022г./ 17:30 часа 

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

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

Отсъстващи членове:  

1. адв. Даниел Димитров – председател на УС 

2. Джанан Родоплу – член на УС 

3. Деница Богомилова – член на УС 

4. Катя Йорданова – член на УС 

5. Тихомир Атанасов – член на УС 

няма 

 

Присъствали лица - нечленове 

на Управителния съвет: 

 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 

 

1. Освобождаване и приемане на членове на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ - Исперих 

Докладва: адв. 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 протоколист на заседанието беше 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  адв. Даниел Димитров информира членовете на 

Управителния съвет, че на 12.04.2022г. в деловодната система на Сдружението е постъпило 

заявление от земеделския производител ЗП Илмаз Хайри Хюсмен от с. Вазово за прекратяване 

на членството му в Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“. В своето заявление г-н 

Хюсмен уведомява членовете на Сдружението, че на 11.04.2022г. е положил клетва като 

общински съветник в Общински съвет - Исперих. 

В тази връзка Председателят на УС адв. Димитров напомни, че съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от 

Устава на СНЦ, членството се прекратява по собствено желание, с едностранно писмено 

волеизявление, отправено до Управителния съвет, считано от датата на получаването му. 

Членовете на Общото събрание следва да бъдат информирани относно промяната. 

Председателят на УС съобщи, че е постъпило заявление за членство в Общото събрание на 

Сдружението от ЗП Катерина Красимирова Георгиева от с. Голям Поровец, по което трябва да 

бъде прието решение от Управителния съвет. Членството трябва да бъде представено за 

одобрение от Общото събрание, съгласно разпоредбите на чл. 9 от Устава на СНЦ „МИГ - 

Исперих“. 

Адв. Димитров констатира, че с приемането на земеделския производител Катерина 

Красимирова Георгиева за член на Общото събрание няма да бъде нарушен Устава на 

Сдружението и ще бъдат спазени разпоредбите на Наредба № 22/ 14.12.2015г. за прилагане на 



 
 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г., като конкретизира, че: 

1.  на мястото на един представител на стопанския сектор - физическо лице, което е 

прекратило членството си в Сдружението, се приема нов член също представител на 

стопанския сектор - физическо лице; 

2.  делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на 

представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в 

колективния върховен орган на МИГ няма да превишава 49 процента от имащите право 

на глас, в изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ - Исперих“ и чл. 12, ал. 1, 

т. 5 от Наредба 22/ 14.12.2015г., тъй като съотношението на представителите на 

различните сектори в Общото събрание на Сдружението ще се запази същото: от 31 

члена (100%)  3,2% – публичен сектор (1 член - Община Исперих); 48,4% – стопански 

сектор (15 члена) и 48,4% – нестопански сектор (15 члена). 

След направените констатации заявлението за членство беше подложено на гласуване и 

прието. 

 

III. РЕШЕНИЯ                                                                                              Гласуване на решението: 

По първа точка от дневния ред 

Решение 1.1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема ЗП Катерина 
Красимирова Георгиева с. Голям Поровец за член на Общото 

събрание на Сдружението, съгласно чл. 9, ал. 2 от Устава. 

 
 

Решение 1.2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение 

членството на ЗП Катерина Красимирова Георгиева с. Голям 

Поровец да бъде представено за одобрение от Общото събрание, 

съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението. 

 

 

Прието: 

„Да“ – 5 гласа; 

„Против“ – 0; 

„Въздържал се“ – 0 
 

Прието: 

„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 беше закрито в 18:00 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Заявление от ЗП Илмаз Хайри Хюсмен с. Вазово; 

2. Заявление от ЗП Катерина Красимирова Георгиева с. Голям Поровец. 
 

 

 

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

       Деница Богомилова 

Председател на УС:     

адв. Даниел Димитров 

 

 

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

 

 

Членове на УС :      Джанан Родоплу .................................. 

  

Деница Богомилова 

 

 

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

  

Катя Йорданова 

 

 

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

  

Тихомир Атанасов 

 

 

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

 


