ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
на 10.02.2015 г.
Съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният
съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” - гр. Тервел е свикано Общо събрание на
Сдружението на 10 февруари 2015 г. от 16.00 ч. в залата на Община Тервел, ул. „Св.св.
Кирил и Методий“ 8.
В обявения час на 10.02.2015 г. в залата се явиха 20 човека от общ състав от 38
членове на сдружението и Общото събрание се проведе при наличието на кворум.
Събранието се ръкоди от Председателя на УС г-н Живко Георгиев и протоколира
от изп. директор Николай Манев.
Общото събрание протече по предварително обявения
Дневен ред:
1. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на
Стратегията за местно развитие през 2014 г.
2. Разглеждане на молби за приемане на нови членове в Сдружението.
3. Разни
По т.1 от дневния ред: Председателят на УС даде думата на Изпълнителният директор –
Николай Манев да представи Годишния доклад за отчитане на изпълнението на
Стратегията за местно развитие за периода 1.1.2014 г. – 31.12.2014 г.
Изпълнителният директор представи Годишния доклад за 2014 г, като запозна
присъстващите с хода на изпълнение на Стратегията и с Годишния финансов отчет.
С 20 гласа ЗА, 0 против и 0 въздържали се ОС
РЕШИ:
1.

Общото събрание приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията
за местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ за периода 1.1.2014 г. – 31.12.2014 г. и
упълномощава Изпълнителния директор да го представи в срок до 15 февруари пред
управляващия орган на ПРСР в МЗХ.
2.
Общото събрание приема Годишния финансов отчет на МИГ Тервел-Крушари за 2014
г..
По т.2 от дневния ред: изпълнителният директор Николай Манев докладва постъпилите
молби за приемане на нови членове на сдружението. Болшинството са представители на
бизнеса, участвали с проекти към МИГ Тервел-Крушари и са осмислили ползите от
дейността на МИГ-а за територията. След тяхното разглеждане, Общото събрание

РЕШИ:
3. Приема за членове на Общото събрание:
1. Радида ООД, ЕИК 124531747 с.Сърнец, общ. Тервел, представлявано от Валентин Петров
Караулов
2. ЕТ «Светлин Марков – Марти», ЕИК124025205, гр. Тервел, ул.“ Хаджи Димитър“ 59,
представляван от Светлин Марков Василев
3. Джамбо-Л ЕООД, ЕИК 200976113, гр. Тервел, ул. „Генерал Столетов” №4, представлявано
от Ивайло Линков Иванов
4. Земеделски производител Тодор Куртев, гр.Тервел, ул. „Мусала“14
5. Земеделски производител Милен Петров Николов, с.Безмер, общ. Тервел
ул. “Десета“ 16
6. АВА Тервел ЕООД, ЕИК 202613833, гр.Тервел, ж.к.“Изгрев“, бл.13, вх.А, ет.2, ап.4,
представлявано от Светла Петкова Иванова
7. Пенев Кар ЕООД, ЕИК 200251741, гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 3,
представлявано от Пенко Стоянов Пенев
8. „АиК“ ООД, ЕИК 124507479, гр. Тервел, ул. „Гео Милев” № 22 представлявано от Денка
Адамова
9. АСГ Агро ЕООД, ЕИК 201324587 гр. Тервел, ул. Васил Левски № 27, представлявано от
Георги Георгиев Иванов
Всички бяха избрани с 20 гласа ЗА (всички присъстващи) след поименно гласуване.

По т.3 от дневния ред:
Изпълнителният директор Николай Манев докладва, че към 27 май изтича мандата на
Управителния съвет. Той обясни, че следващите месеци ще са решаващи за успешното
изпълнение на Договора за финансова помощ РД 50-97 с Министерство на земеделието и
ДФ „Земеделие“, който трябва да бъде отчетен до 30 септ. 2015 г. Освен това напомни за
ангажиментите на Управителния съвет и екипа по отношение възстановяването на
средствата по взетия заем от 80 хил.лв. от ОББ. Във връзка с това той предложи:
-

Общото събрание да гласува решение настоящият Управителен съвет да продължи
да изпълнява функциите си в същия състав до приключване на всички дейности на
МИГ-а за програмен период 2007-2013 г.

-

Да бъдат освободени от състава на Общото събрание тези негови членове, които не
участват в дейностите на МИГ-а, не са присъствали на никакви негови мероприятия,
включително на настоящото общо събрание и не са плащали членски внос.

Председателят на УС Живко Георгиев подкрепи казаното и предложи да неплащането на
членски внос, което според Устава е основание за изключване на членове на сдружението,
да се използва като формално основание за да отпаднат от състава на сдружението тези,
които сами са се отказали от него. След като беше направен преглед по списъка на
членовете на МИГ-а, с пълно болшинство ОС на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

РЕШИ:
4. Да се продължи мандата на избрания през 2010 г. Управителен съвет до

приключване на дейностите на МИГ Тервел-Крушари по програмния период 20072013 г.
5. От състава на общото събрание на МИГ Тервел-Крушари да отпаднат (да бъдат изключени)
поради неучастие в работата на сдружението и неплащане на членски внос през целия
период от съществуването му следните досегашни негови членове:
1. «НЕМО ТРАНС» ООД гр.Тервел, представлявано от Ивайло Илиев Денев
2. Земеделски производител Добрин Петров Иванов
3. ЕТ “Жигал”,гр.Тервел, представляван от Галина Добромирова Никова
4. ЕТ “Олимп-СМ-Светослав Станев” представляван от Светослав Ненов Станев
5. ЕТ ”Севинч Мюрсел-Авис”, представляван от Севинч Юсреф Мюрсел
6. Земеделски производител Георги Тодоров Гочев
7. Земеделски производител Николай Иванов Пасков
8. Земеделски производител Фикрет Мюмюн Ахмед
9. Земеделски производител Николай Георгиев Петров
10. Земеделски производител Петя Димитрова Христова
11.Земеделски производител Николинка Демирова Ненова
12. „Клас-94” ООД, представлявано от Костадин Василев Костадинов
13.Желка Стойкова Великова – физическо лице
14. Пенка Йорданова Ганчева – физическо лице
15. Илиана Атанасова Георгиева – физическо лице
16. ”Екотур Eнерджи” ЕООД, представлявано от Краснодар Димитров Каракашев

Така съставът на общото събрание се редуцира до 31 члена:
-

от 38 учредители отпадат 16 изключени и състава се допълва с 9 новоприети.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел МИГ
Тервел-Крушари бе закрито.

Председател на УС: ................
/Живко Георгиев/

Протоколирал: ......................
/ Николай Манев /

