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ПРОТОКОЛ от 28.02.2017г. 

 

От общо събрание на 

Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност “Местна 

Инициативна Група Тутракан – Сливо поле” 

 

Днес, 28.02.2017 г., съгласно чл.34, ал.3 от Устава на СДРУЖЕНИЕ “Местна 

инициативна група Тутракан – Сливо поле”, със седалище и адрес на управление: 

гр.Тутракан, ул. „Трансмариска“ 31 , БУЛСТАТ 175893196, в заседателна  зала, на общински 

съвет на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ 20, се 

проведе общо събрание на сдружението. 

              В 16.00 часа, след проверка на кворума, се установи следното: при 29 члена на ОС, 

съгласно списъка на членовете на сдружението, присъстват 22 члена, подписали се в списъка 

на присъстващите членове на ОС на сдружението. Събранието е законно съгласно чл.35, ал.1 

има кворум.  

Председателя на УС – д-р Димитър Венков Стефанов откри събранието, като  

приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане на събранието. Той  

предложи в изпълнение на изискванията на закона и устава на сдружението да бъдат избрани 

председател на настоящото общо събрание и секретар - протоколчик на събранието. 

 Г-н Николай Николов предложи да бъдат избрани както следва : 

1. за Председател на общото събрание - д-р Димитър Венков Стефанов  

2. за секретар -  преброител /протоколчик на общото събрание – г-н Милен Филипов 

 Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател и 

секретар – преброител /протоколчик на събранието не са направени, след което взе следното 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

1. Избира за Председател на общото събрание  д-р Димитър Венков Стефанов  

2. Избира за секретар – преброител/ протоколчик на общото събрание – г-н Милен 

Филипов 

Гласували  “ЗА“  - 22 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “ – няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма. 

 

Председателят на общото събранието - д-р Димитър Венков Стефанов прочете 

дневения ред. Покани присъстващите членове да се изкажат по дневния ред и да направят 

своите предложения в точка разни. Д-р Стефанов, предложи в точка разни, да бъде разгледано 

и гласувано заявление за доброволен отказ на членство в сдружението от г-н Левент Исмаилов 

Исмаилов – член но ОС на СНЦ”МИГ Тутракан – Сливо поле”. Присъстващите членове не 

взеха отношение. Г-н Стефанов предложи да бъде гласуван дневният ред на събранието 

съгласно поканата. 

 

РЕШЕНИЕ по приемане на дневния ред: 

           

1. Приемане на нови членове. 

2. Промяна в състава на Управителния съвет. 
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3. Разни – разглеждане и освобождаване от членство в сдружението на г-н Левент 

Исмаилов Исмаилов – член но ОС на СНЦ”МИГ Тутракан – Сливо поле”.  

 

 

Направеното предложение, бе подложено на гласуване,след което: 

Гласували “ЗА“  - 22 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

По т. 1 от дневния ред  - Приемане на нови членове. 

 

Д-р Димитър Стефанов, Председателят на УС  на сдружението информира членовете, 

че съгласно чл.24, ал.1 от устава, са постъпили дванадесет молби за членство в 

сдружението от името на: 

1.Народно читалище „Светлина - 1904” със седалище и адрес на управление с. 

Варненци, Община Тутракан, ул.”Тутракан”№2- представлявано от ОЛГА ИВАНОВА 

АТАНАСОВА – Оправомощена от ОС на НЧ „Светлина-1904” – НЕСТОПАНСКИ 

СЕКТОР 

 

2.СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ДУНАВ-2009” със седалище и адрес на управление гр. 

Сливо пол, Община Сливо поле, бул. „България” №4, ет.2 – представлявано от 

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРГОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на СНЦ -

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

3.СНЦ „Клуб по водомоторен спорт-Ряхово ”със седалище и адрес на управление 

с.Ряхово, Община Сливо поле, ул. „Александър Стамболийски”№16 – представлявано 

от Татяна Цанкова Димитрова – Оправомощена от ОС на СНЦ- НЕСТОПАНСКИ 

СЕКТОР 

 

4.СНЦ „МЛАДЕЖИ-ЕВРОПРО” със седалище и адрес на управление ГР.Сливо поле, 

Община Сливо поле, б ул.”Дружба”№32 – представлявано от МЕТИН АЙДЪНОВ 

ИБРЯМОВ - Оправомощен от ОС на СНЦ- НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

5.”БИ-ПЛАСТ 1”ООД със седалище и адрес на управление гр.Сливо поле, Община 

Сливо поле,  ул.”Вихрен”№9 – представлявано от СИЛВИЯ РАЙЧЕВА 

БАТКАДЖОВА  - Оправомощена - СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

6. Росен Евелинов  Чиликов - Земеделски производител ”ЧИЛИКОВИ”ООД със 

седалище и адрес на управление гр.Сливо поле, Община Сливо поле,  ул.”Хан 

Крум”№11 - СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

7. Анелия Миткова Моллова – Земеделски производител с постоянен адрес 

гр.Сливо поле, Община Сливо поле, ул.„Околчица”№5а - СТОПАНСКИ СЕКТОР 
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8.Бахтинар Неджатиева Османова – Земеделски производител със седалище и адрес 

на управление с.Стамболово, Община Сливо поле, ул.„Възраждане”№28- 

СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

9. „Моллов-пласт”ЕООД със седалище и адрес на управление с.Голямо Враново, 

ул.”Рила”№13 – представлявано от Емил Сидеров Моллов - СТОПАНСКИ 

СЕКТОР 

 

10.„ГЛОБАЛ АГРОКОНСУЛТ”ЕООД със седалище и адрес на управление 

с.Стамболово община Сливо поле, ул.”Независимост”№8 – представлявано от Ашкън 

Неждетов Абдулов –  СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

11.”П.А.ИНЖЕНЕРИНГ 2012”ЕООД  със седалище и адрес на управление 

с.Борисово община Сливо поле, ул.”Христо Ботев”№31 – представлявано от Йордан 

Петков Йорданов –  СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

12.Нилюфер Мурад Осман –Земеделски производител с постоянен адрес с.Юделник, 

община Сливо поле, ул.”Хан Кубрат”№9 - СТОПАНСКИ СЕКТОР 

След докладването на всички постъпили молби за членство в сдружението д-р Димитър 

Стефанов уточни, че с новите членове Местната инициативна група ще има представителност 

в 15 населени места от територията на двете общини. За да спазват Допълнителните 

разпоредби в § 1, т.20, т.21 и т.22 от НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015г.  и  Глава VI 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, Чл. 23, ал.4 и ал.5 от Устава на 

сдружението, приема на нови членове ще продължи. 

Председателят д-р Димитър Стефанов подложи всички членове да бъдат приети 

амблок.  

Не бяха направени възражения и предложението на г-н Димитър Стефанов бе 

подложено на гласуване: 

 

Гласували “ЗА“  - 22 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

Общото събрание взе следното  

РЕШЕНИЕ №1: 

 

          ПРИЕМА за членове на сдружението: 

 

1.Народно читалище „Светлина - 1904” със седалище и адрес на управление с. 

Варненци, Община Тутракан, ул.”Тутракан”№2- представлявано от ОЛГА ИВАНОВА 

АТАНАСОВА – Оправомощена от ОС на НЧ „Светлина-1904” – НЕСТОПАНСКИ 

СЕКТОР 

 

2.СНЦ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ДУНАВ-2009” със седалище и адрес на управление гр. 

Сливо пол, Община Сливо поле, бул. „България” №4, ет.2 – представлявано от 
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ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРГОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на СНЦ -

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

3.СНЦ „Клуб по водомоторен спорт-Ряхово ”със седалище и адрес на управление 

с.Ряхово, Община Сливо поле, ул. „Александър Стамболийски”№16 – представлявано 

от Татяна Цанкова Димитрова – Оправомощена от ОС на СНЦ- НЕСТОПАНСКИ 

СЕКТОР 

 

4.СНЦ „МЛАДЕЖИ-ЕВРОПРО” със седалище и адрес на управление ГР.Сливо поле, 

Община Сливо поле, б ул.”Дружба”№32 – представлявано от МЕТИН АЙДЪНОВ 

ИБРЯМОВ - Оправомощен от ОС на СНЦ- НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

5.”БИ-ПЛАСТ 1”ООД със седалище и адрес на управление гр.Сливо поле, Община 

Сливо поле,  ул.”Вихрен”№9 – представлявано от СИЛВИЯ РАЙЧЕВА 

БАТКАДЖОВА  - Оправомощена - СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

6. Росен Евелинов  Чиликов - Земеделски производител ”ЧИЛИКОВИ”ООД със 

седалище и адрес на управление гр.Сливо поле, Община Сливо поле,  ул.”Хан 

Крум”№11 - СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

7. Анелия Миткова Моллова – Земеделски производител с постоянен адрес 

гр.Сливо поле, Община Сливо поле, ул.„Околчица”№5а - СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

8. .Бахтинар Неджатиева Османова – Земеделски производител със седалище и 

адрес на управление с.Стамболово, Община Сливо поле, ул.„Възраждане”№28- 

СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

9. „Моллов-пласт”ЕООД със седалище и адрес на управление с.Голямо Враново, 

ул.”Рила”№13 – представлявано от Емил Сидеров Моллов - СТОПАНСКИ 

СЕКТОР 

 

10.„ГЛОБАЛ АГРОКОНСУЛТ”ЕООД със седалище и адрес на управление 

с.Стамболово община Сливо поле, ул.”Независимост”№8 – представлявано от Ашкън 

Неждетов Абдулов –  СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

11.”П.А.ИНЖЕНЕРИНГ 2012”ЕООД  със седалище и адрес на управление 

с.Борисово община Сливо поле, ул.”Христо Ботев”№31 – представлявано от Йордан 

Петков Йорданов –  СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

12.Нилюфер Мурад Осман –Земеделски производител с постоянен адрес с.Юделник, 

община Сливо поле, ул.”Хан Кубрат”№9 - СТОПАНСКИ СЕКТОР 

 

По т.2 от дневния ред - Промяна в състава на Управителния съвет. 

 Председателят на събранието д-р Димитър Стефанов изясни мотивите за промяната на 

член в състава на Управителния съвет, че са с цел спазване на измененията в НАРЕДБА № 22 

от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
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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 – 2020 г., 

„Представител на стопанския сектор“ е лице, регистрирано да извършва дейност по 

Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща 

техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност по смисъла на § 

1,т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. По смисъла на тази 

наредба кмет, заместник-кмет или общински съветник както и юридическо лице, 

собственост или управлявано от кмет, заместник-кмет или общински съветник или на 

служител на МИГ няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от 

квотата на стопанския сектор.” 

На основание измененията в НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015г. и съгласно Чл.40, 

ал.5, т.1 от Устава на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”,  д-р Димитър Стефанов  

предложи да се замени като член на УС, г-н Николай Василев Николов, с ЕГН:*********, 

притежаващ лична карта № *********, издадена на **********. от МВР –гр. ********** с 

постоянен адрес гр. Тутракан, ул „Силистра“ №52, тък като той е и общински съветник и 

съгласно чл.40, ал.5, т.1 от Устава на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” предложи за член 

на УС на МИГ да бъде избрана фирма „Салвиния” ООД, с адрес на управление гр.Тутракан, 

ул.”Трансмариска”22, представлявано от г-жа Камелия Михайлова Златанова. Г-н Николай 

Николов остава член на Общото събрание на Сдружението. 

Не бяха направени възражения, нямаше други предложения и бе подложено на 

гласуване: 

 

Гласували “ЗА“  - 22 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “– няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“– няма. 

 

Общото събрание взе следното  

РЕШЕНИЕ №2: 

 

Освобождава Николай Василев Николов като член на УС и избира за член на 

Управителния съвет на „МИГ Тутракан – Сливо поле” г-жа  Камелия Михайлова Златанова, с 

ЕГН ********** в качеството и на представляваща „Салвиния”ООД с адрес на управление 

гр.Тутракан, ул.”Трансмариска”22, с ЕИК:**********. 

По т.3 от дневния ред – освобождаване на член на ОС на МИГ. 

Председателят на събранието г-н Димитър Стефанов докладва, че е постъпило 1 /един/ 

брой  заявление за доброволен отказ на членство в сдружението от г-н Левент Исмаилов 

Исмаилов – член но ОС на СНЦ”МИГ Тутракан – Сливо поле”, с адрес на регистрация 

гр.Сливо поле, община Сливо поле, ул.”Младост”№4. Заявлението се разгледа от членовете на 

общото събрание 

Не бяха направени възражения, не бяха изразени становища и заявлението бе 

подложено на гласуване: 

 

Гласували  “ЗА“  - 22 члена. 

Гласували “ ПРОТИВ “ – няма . 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма. 
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Общото събрание взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №3: 

 

Освобождава Левент Исмаилов Исмаилов, като член на общото събрание на 

Сдружението.  

Възлага на Председателя на СНЦ “Местна инициативна група Тутракан-Сливо 

поле” да предприеме всички необходими действия по вписване на гласуваните промени 

в Силистренски окръжен съд.  
 

Поради изчерпване на дневния ред на Общото събрание на сдружение с нестопанска 

цел за осъществяване на общественополезна дейност “Местна инициативна група Тутракан – 

Сливо поле”, събранието бе закрито. 

 

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “Местна 

инициативна група Тутракан – Сливо поле”, са приложени към настоящия протокол и 

представляват неразделна част от него. 

 

 

 

Председател на ОС:…….п………   

      /Димитър Венков Стефанов/       

 

Секретар - протоколчик на ОС: ………п……     

                                                       /Милен Филипов/ 

     

Председател на УС:………п………. 

            /Димитър Венков Стефанов/  

   

 

 


