
 
 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

14.03.2023год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

Място, дата и час на 

провеждане: 

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

Офис на СНЦ „МИГ - Исперих” 

14.03.2023г./ 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. Катя Йорданова – член на УС 

3. Деница Богомилова – член на УС 

4. Джанан Родоплу – член на УС 

 

Тихомир Атанасов – член на УС 

 

Присъствали лица - нечленове  

на Управителния съвет: 

 

няма 

 

Дневен ред на заседанието: 1. Промяна в представителите на Народно Читалище 

„Пробуда 1927“ с. Китанчево и Народно читалище „Нов 

живот 1940“ с. Конево  в Общото 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 беше 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 информира членовете на УС, че са 

постъпили две заявления за промяна на представителите в Общото събрание на МИГ - 

Исперих от: 

• Народно Читалище „Пробуда 1927“ с. Китанчево, с което упълномощеният представител 

Бедрие Хюсниева Джевдет се заменя с Тезер Тамер Идиризова, с ЕГН ……………; 

• Народно читалище „Нов живот 1940“ с. Конево, с което досегашният представител Нели 

Атанасова Тодорова се заменя с Денислав Цветанов Тодоров, с ЕГН ……………. 

Председателят напомни, че за извършените промени в представителите на членовете на МИГ - 

Исперих – НЧ „Пробуда 1927“ с. Китанчево и НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево  не се изисква 

вземане на решение, но промените следва да бъда своевременно отразени, за което членовете 

на Общото събрание трябва да бъдат информирани на първото следващо заседание. 

 



 
 

III. РЕШЕНИЯ 

По първа точка от дневния ред 

Не се изисква вземане на решение 

 

 

Гласуване на решението: 

………..: 

„Да“ – … гласа; 

„Против“ – …; 

„Въздържал се“ – … 

 
 

 

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 НЧ „Пробуда 1927“ с. Китанчево; 

2. Заявление от НЧ „Нов живот 1940“ с. Конево. 

 

 

 

Протоколист: ……………………. 

       Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:     адв. Даниел Димитров 

 

……………………. 

 

 

Членове на УС:      

 

Катя Йорданова 

 

 

……………………. 

  

Деница Богомилова 

 

 

……………………. 

  

Джанан Родоплу 

 

 

……………………. 
 

 


