
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ПРОТОКОЛ 

№ 14/26.05.2020 год. 
от заседание на Общото събрание  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

             Днес, 26.05.2020г., се проведе заседание на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград. Заседанието бе обявено за 14:00 часа, но поради липсва на кворум от над половината 

членове на общото събрание, същото се отложи с един час – 15:00 часа и се проведе в присъствие 

на 37 /тридесет и седем/ от членовете на МИГ.   

 

Двама члена от присъстващите членове на общото събрание – Народно читалище „Будители 

2004“ – град Септември и Народно читалище „Пробуда – 1935“ град Септември се представляваха 

от законните им представители – Председателите на читалищните настоятелства, който са 

новоизбрани. В Списъка на членовете на Общото събрание на МИГ за представляващи двете 

читалища са вписани старите председатели и тъй като промяната за представителство на тези 

членове е част от първа точка от дневният ред двамата представители Лиляна Кадийска /за НЧ 

„Пробуда – 1935г“/ и Десислава Трендафилова /за НЧ „Будители 2004“/ присъстваха, вписаха са в 

присъственият списък, но не участваха в гласуването.  

 

Единодушно за председател на събранието бе избрана Елена Канлиева – председател на 

сдружението, а за протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Г-жа Канлиева запозна присъстващите с изпълнението на реда и сроковете, предвидени в 

Устава и ЗЮЛНЦ за редовното свикване на Общото събрание: Общото събрание е свикано по 

инициатива на Управителният съвет на МИГ с Решение № 206 от 23.04.2020г. Поканата за общото 

събрание съдържа информация за дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането му. 

Поканата е поставена на информационното табло на офиса на МИГ и на сградата на Сдружението 

на 24.04.2020г., съгласно чл.23, ал.4 от Устава на МИГ - един месец преди насрочения ден за 

провеждане. За поставяне на поканата на сградата на Сдружението е съставен Протокол от 

24.04.2020г. от служителите Александър Минов, Диана Николова и Мария Тодорова – Митова. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград се намира в сградата на Народно читалище „Св. 

Св. Кирил и Методий – 1927г“, находящо се в град Белово, ул. „Орфей“ № 2а. Писмените 

материали свързани с дневния ред на общото събрание са предоставени на разположение на 

членовете от датата на поставяне на поканата. Поканата за свикване на общото събрание е 

публикувана и на официалната интернет страница на МИГ на дата 24.04.2020г. 

 

 Г-жа Канлиева подложи на гласуване предварително обявения дневен ред: 

Точка 1 – Промяна в членовете на Общото събрание на МИГ – приемане на нови членове, 

освобождаване на членове 

Точка 2 – Промяна на членовете на Управителният съвет на МИГ 

Точка 3 – Текущи 

Дневният ред бе приет единодушно. 

Присъстващите на заседанието членове на Общото събрание на МИГ приеха единодушно 

така обявения дневен ред. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

80 35 35 35 0 0 

 

По точка 1 от дневния ред председателя на УС на МИГ Елена Канлиева запозна 

присъстващите на Общото събрание с извършените промени от УС на МИГ в членовете на Общото 

събрание на проведено заседание на УС на 21.05.2020г.  

С Решение № 207/21.05.2020г. Управителния съвет на МИГ на основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 

от Устава: 

1. Приема Иван Георгиев Томев, ЕГН 5808033420, с постоянен адрес град Белово, ул. 

„Тракия“ № 1 за член на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград в 

качеството му на Земеделски производител – Животновъд, представител на стопански 

сектор. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

2. Приема за член на общото събрание на  МИГ „Хемус“ ООД, ЕИК 112059235, със седалище 

и адрес за управление: град Велинград, ул. „Банска“ № 8, представлявано от Надя Нинова 

Парпулова, ЕГН 7906113519. 

Съгласно чл. 9, ал. 2 от Устава на МИГ решението на УС на МИГ за приемане на нови членове в 

общото събрание се представя на следващото заседание на Общото събрание. 

  

С Решение № 208/21.05.2020г. Управителния съвет на МИГ на основание чл. 12, ал. 

1, т.1 от Устава: 

1. Прекратява членството в Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 

Георги Петров Генев, Земеделски производител от сектор „Животновъдство“, със седалище 

и адрес на управление: село Мененкьово, ул. „Петнадесета“ № 4. 

 

2. Прекратява членството в Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 

Мирослав Стефанов Влашков, Земеделски производител от сектор „Растениевъдство“, със 

седалище и адрес на управление: село Голямо Белово, ул. „Седма“ № 2. 

 

С Решение № 209/21.05.2020г. Управителния съвет на МИГ на основание чл. 8, ал. 3 

от Устава: 

 

1. Променя представителността на Община Септември, град Септември в общото събрание 

на МИГ, като замени Марин Василев Рачев с Лилия Йорданова Етова – представител по 

закон /ВрИД Кмет на община Септември/ въз основа на Решение № 122 от 09.03.2020г. на 

Общински съвет Септември. 

 

2. Пременя представителността на СУ „Христо Ботев“ в общото събрание на МИГ, като 

замени Ивалина Василева Табакова с Галина Здравкова Дишкова – представител по закон 

/Директор на СУ/ въз основа на Решение № 17 от 12.09.2019г. на Обществения съвет на 

Средно училище „Христо Ботев“. 

 

3. Променя представителността на Народно читалище „Благой Захариев – 1932“ в общото 

събрание на МИГ, като замени Златка Стойлова Коцева с Красимира Петкова Кьосева – 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 
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E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение 

на читалищното настоятелство от 26.02.2020г. 

 

4. Променя представителността на Народно читалище „Васил Левски – 1904“ в общото 

събрание на МИГ, като замени Никола Делиев с Георги Петров Куманов – представител 

по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 18.02.2020г. 

 

5. Променя представителността на „Александър Пипонков – ЧАПАЙ – 1938г.“  в общото 

събрание на МИГ, като замени Христина Пипонкова с Иван Спасов Панов – представител 

по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 14.05.2020г. 

 

6. Променя представителността на НЧ „Пробуда – 1935г.“, гр. Септември  в общото събрание 

на МИГ, като заменя Радмила Бончева с Лиляна Йорданова Кадийска – представител по 

закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на читалищното 

настоятелство от 15.05.2020г. 

 

7. Променя представителността на НЧ „Будители – 2004г.“, гр. Септември  в общото 

събрание на МИГ, като заменя Ваня Биволарска с Десислава Георгиева Трендафилова – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение 

на читалищното настоятелство от 15.05.2020г. 

 

8. Променя представителността на НЧ „Виделина – 1946.“, село Грашево в общото събрание 

на МИГ, като замени Малин Калъчев с Валентин Пламенов Русинов – представител по 

закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на читалищното 

настоятелство от 21.05.2020г. 

 

9. Променя представителността на НЧ „Методий Драгинов – 1936г“, село Драгиново в 

общото събрание на МИГ, като заменя Мустафа Налабантов с Мехмед Мехмедов Атипов 

– представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ и определя за 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

представител в общото събрание на МИГ Мильо Евтимов Кепчелюв въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 20.05.2020г. 

 

Председателят на УС Елена Канлиева даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

Председателят на УС на МИГ – Елена Канлиева, подложи на гласуване направените от 

Управителния съвет на МИГ промени в членовете на Общото събрание на МИГ, въз основа на 

Решения 207, 208 и 209 от 21.05.2020г. 

Единодушно от всички присъстващи се прие:  

1. За членове на общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград се приемат: 

1.1. Иван Георгиев Томев, ЕГН 5808033420, с постоянен адрес град Белово, ул. „Тракия“ 

№ 1 за член на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград в качеството 

му на Земеделски производител – Животновъд, представител на стопански сектор. 

1.2.  „Хемус“ ООД, ЕИК 112059235, със седалище и адрес за управление: град Велинград, 

ул. „Банска“ № 8, представлявано от Надя Нинова Парпулова, ЕГН 7906113519. 

2. От членство в Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград се 

освобождават: 

2.1. Георги Петров Генев, Земеделски производител от сектор „Животновъдство“, със 

седалище и адрес на управление: село Мененкьово, ул. „Петнадесета“ № 4. 

2.2. Мирослав Стефанов Влашков, Земеделски производител от сектор „Растениевъдство“, 

със седалище и адрес на управление: село Голямо Белово, ул. „Седма“ № 2. 

 

3. Представителността на членовете в Общото събрание се променя, както следва: 

3.1. Променя представителността на Община Септември, град Септември в общото 

събрание на МИГ, като замени Марин Василев Рачев с Лилия Йорданова Етова – 

представител по закон /ВрИД Кмет на община Септември/ въз основа на Решение № 122 

от 09.03.2020г. на Общински съвет Септември. 

3.2. Пременя представителността на СУ „Христо Ботев“ в общото събрание на МИГ, като 

замени Ивалина Василева Табакова с Галина Здравкова Дишкова – представител по 

закон /Директор на СУ/ въз основа на Решение № 17 от 12.09.2019г. на Обществения 

съвет на Средно училище „Христо Ботев“. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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3.3. Променя представителността на Народно читалище „Благой Захариев – 1932“ в 

общото събрание на МИГ, като замени Златка Стойлова Коцева с Красимира Петкова 

Кьосева – представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа 

на Решение на читалищното настоятелство от 26.02.2020г. 

3.4. Променя представителността на Народно читалище „Васил Левски – 1904“ в общото 

събрание на МИГ, като замени Никола Делиев с Георги Петров Куманов – представител 

по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 18.02.2020г. 

3.5. Променя представителността на „Александър Пипонков – ЧАПАЙ – 1938г.“  в 

общото събрание на МИГ, като замени Христина Пипонкова с Иван Спасов Панов – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 14.05.2020г. 

3.6. Променя представителността на НЧ „Пробуда – 1935г.“, гр. Септември  в общото 

събрание на МИГ, като заменя Радмила Бончева с Лиляна Йорданова Кадийска – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 15.05.2020г. 

3.7. Променя представителността на НЧ „Будители – 2004г.“, гр. Септември  в общото 

събрание на МИГ, като заменя Ваня Биволарска с Десислава Георгиева Трендафилова – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 15.05.2020г. 

3.8. Променя представителността на НЧ „Виделина – 1946.“, село Грашево в общото 

събрание на МИГ, като замени Малин Калъчев с Валентин Пламенов Русинов – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 21.05.2020г. 

10. Променя представителността на НЧ „Методий Драгинов – 1936г“, село Драгиново“ в 

общото събрание на МИГ, като заменя Мустафа Налабантов с Мехмед Мехмедов Атипов 

– представител по закон /Председател на читалищно настоятелство и определя за 

представител в общото събрание на МИГ Мильо Евтимов Кепчелюв въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 20.05.2020г. 

 

Присъстващите на заседанието членове на Общото събрание на МИГ приеха единодушно 

направеното предложение. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

 

По точка 2 от дневния ред председателя на УС на МИГ Елена Канлиева запозна 

присъстващите членове на Общото събрание с постъпили искания за освобождаване от членство и 

промяна в представителност в УС на МИГ. 

 

1.1. Постъпило е искане от Ивалина Василева Табакова – представител по закон на СУ 

„Христо Ботев“, гр. Септември за освобождаване от членство в УС на МИГ. 

Председателят на УС Елена Канлиева даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

Председателят на УС на МИГ – Елена Канлиева, подложи на гласуване освобождаването от 

членство в Управителния съвет на МИГ на Ивалина Василева Табакова, в качеството й на 

представител на СУ „Христо Ботев“, гр. Септември. 

Единодушно от всички присъстващи се прие:  

Ивалина Василева Табакова в качеството и на представител на СУ „Христо Ботев“, гр. 

Септември, ЕИК 000341788, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, бул. „България“ 

№ 42 се освобождава  от членство в Управителния съвет на МИГ.  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

1.2. Постъпило е искане от Иван Димитров Адов в качеството му на законен 

представител на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1910г“, с ЕИК 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

112047806, със седалище и адрес на управление – село Мененкьово, ул. „Първа“ № 47 за 

освобождаване от членство в УС на МИГ. 

Председателят на УС Елена Канлиева даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

Председателят на УС на МИГ – Елена Канлиева, подложи на гласуване освобождаването от 

членство в Управителния съвет на Иван Димитров Адов, в качеството му на законен представител 

на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1910г“, с. Мененкьово. 

Единодушно от всички присъстващи се прие:  

Иван Димитров Адов в качеството му на законен представител на Народно читалище 

„Св. Св. Кирил и Методий – 1910г“, с ЕИК 112047806, със седалище и адрес на 

управление – село Мененкьово, ул. „Първа“ № 47 се освобождава  от членство в 

Управителния съвет на МИГ.  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

1.3. Постъпило е искане от Силвена Неделчева Байракова – представатител по закон, 

представляващ Народно Читалище „Отец Паисий – 1893“, с ЕИК 112080457 и седалище и адрес 

на управление - гр. Велинград за освобождаване от членство в УС на МИГ.  

Председателят на УС Елена Канлиева даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

Председателят на УС на МИГ – Елена Канлиева, подложи на гласуване освобождаването от 

членство в Управителния съвет на МИГ на Иван Славейков – представляващ по пълномощие  

Народно Читалище „Отец Паисий – 1893“, гр. Велинград. 

Единодушно от всички присъстващи се прие:  

Иван Славейков – представляващ по пълномощие Народно Читалище „Отец Паисий – 

1893“, с ЕИК 112080457 и седалище и адрес на управление - гр. Велинград, ул. Хан Аспарух“ № 31 

се освобождава  от членство в Управителния съвет на МИГ.  

 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

Във връзка с необходимостта от попълване състава на УС на МИГ, след направените 

прекратявания на членство, председателят Елена Канлиева даде възможност за отправяне на 

предложения за нови членове на УС. 

 

1.4.  Бранимир Георгиев предложи за член на УС да бъде прието Иван Огнянов Каменарски – 

законен представител на  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ-1926" – КАРАБУНАР, 

БУЛСТАТ 000343668, със седалище: с.Карабунар, ул. Първа, № 34. 

Председателят на УС на МИГ – Елена Канлиева подложи на гласуване направеното 

предложение. 

Единодушно от всички присъстващи се прие: 

Иван Огнянов Каменарски с ЕГН 7411015289 – законен представител на  НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ-1926" – КАРАБУНАР, БУЛСТАТ 000343668, със седалище: 

с.Карабунар, ул. Първа, № 34 се избира като член на Управителния съвет на МИГ. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

1.5. Ваня Ценова предложи за член на УС да бъде приета Красимира Петкова Кьосева, законен 

представител на ЕТ „Мил Дар 71“, с ЕИК 200694637, със седалище и адрес на управление – 

град Белово, ул. „Петров път“ № 1. 

Председателят на УС на МИГ – Елена Канлиева подложи на гласуване направеното 

предложение. 

Единодушно от всички присъстващи се прие: 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Красимира Петкова Кьосева с ЕГН 7109069072, законен представител на ЕТ „Мил 

Дар 71“, с ЕИК 200694637, със седалище и адрес на управление – град Белово, ул. „Петров 

път“ № 1 се избира като член на Управителния съвет на МИГ. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

1.6. Николина Дечева предложи за член на УС да бъде приет Иван Илиев Пещерски в 

качеството му на законен представител на СРКО "Пролетно хоро", с ЕИК 176489324, със 

седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Райна Княгиня“ № 8. 

Председателят на УС на МИГ – Елена Канлиева подложи на гласуване направеното 

предложение. 

Единодушно от всички присъстващи се прие: 

Иван Илиев Пещерски с ЕГН 8009213640 в качеството му на законен представител на 

СРКО "Пролетно хоро", с ЕИК 176489324, със седалище и адрес на управление гр. 

Велинград, ул. „Райна Княгиня“ № 8 се избира като член на Управителния съвет на МИГ. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

1.7. Елена Канлиева – председател на УС на МИГ Белово, Септември, Велинград запозна 

присъстващите членове на ОС с необходимостта от попълване състава на УС на МИГ 

вследствие на настъпила смърт на 17.02.2020г. на Михаил Михайлов, представляващ „Рубин 

Комерс“ ЕООД, с ЕИК 112058560, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Цар 

Самуил“ № 2д. 

Николина Дечева предложи за член на УС да бъде приета Надя Нинова Парпулова с ЕГН 

7906113519  в качеството й на законен представител на „Хемус“ ООД, ЕИК 112059235, със 

седалище и адрес за управление: град Велинград, ул. „Банска“ № 8. 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Председателят на УС на МИГ – Елена Канлиева подложи на гласуване направеното 

предложение. 

Единодушно от всички присъстващи се прие: 

Освобождава от членство в Управителния съвет на МИГ - „Рубин Комерс“ ЕООД, с ЕИК 

112058560, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Цар Самуил“ № 2д поради 

настъпила смърт на представляващият Михайл Михайлов. 

 

Надя Нинова Парпулова с ЕГН 7906113519 в качеството й на законен представител на 

„Хемус“ ООД, ЕИК 112059235, със седалище и адрес за управление: град Велинград, ул. „Банска“ 

№ 8 се избира като член на Управителния съвет на МИГ. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

Протоколчик: ………/п/………… 

                / Диана Николова/       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ............./п/.............. 

      /Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ 

 № 30/26.05.2020 г. 

 

Прието на заседание на Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград, проведено 

на 26.05.2020 г., с Протокол № 14 от 26.05.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград“ 

 

Общото събрание на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград”  

РЕШИ: 

 

1. За членове на общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград се приемат: 

1.1. Иван Георгиев Томев, ЕГН 5808033420, с постоянен адрес град Белово, ул. „Тракия“ 

№ 1 за член на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград в качеството 

му на Земеделски производител – Животновъд, представител на стопански сектор. 

1.2.  „Хемус“ ООД, ЕИК 112059235, със седалище и адрес за управление: град Велинград, 

ул. „Банска“ № 8, представлявано от Надя Нинова Парпулова, ЕГН 7906113519. 

 

2. От членство в Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград се 

освобождават: 

2.1. Георги Петров Генев, Земеделски производител от сектор „Животновъдство“, със 

седалище и адрес на управление: село Мененкьово, ул. „Петнадесета“ № 4. 

2.2. Мирослав Стефанов Влашков, Земеделски производител от сектор „Растениевъдство“, 

със седалище и адрес на управление: село Голямо Белово, ул. „Седма“ № 2. 

 

3. Представителността на членовете в Общото събрание се променя, както следва: 

3.1. Променя представителността на Община Септември, град Септември в общото 

събрание на МИГ, като замени Марин Василев Рачев с Лилия Йорданова Етова – 

представител по закон /ВрИД Кмет на община Септември/ въз основа на Решение № 122 

от 09.03.2020г. на Общински съвет Септември. 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

3.2. Пременя представителността на СУ „Христо Ботев“ в общото събрание на МИГ, като 

замени Ивалина Василева Табакова с Галина Здравкова Дишкова – представител по 

закон /Директор на СУ/ въз основа на Решение № 17 от 12.09.2019г. на Обществения 

съвет на Средно училище „Христо Ботев“. 

3.3. Променя представителността на Народно читалище „Благой Захариев – 1932“ в 

общото събрание на МИГ, като замени Златка Стойлова Коцева с Красимира Петкова 

Кьосева – представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа 

на Решение на читалищното настоятелство от 26.02.2020г. 

3.4. Променя представителността на Народно читалище „Васил Левски – 1904“ в общото 

събрание на МИГ, като замени Никола Делиев с Георги Петров Куманов – представител 

по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на Решение на 

читалищното настоятелство от 18.02.2020г. 

3.5. Променя представителността на „Александър Пипонков – ЧАПАЙ – 1938г.“  в 

общото събрание на МИГ, като замени Христина Пипонкова с Иван Спасов Панов – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 14.05.2020г. 

3.6. Променя представителността на НЧ „Пробуда – 1935г.“, гр. Септември  в общото 

събрание на МИГ, като заменя Радмира Бончева с Лиляна Йорданова Кадийска – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 15.05.2020г. 

3.7. Променя представителността на НЧ „Будители – 2004г.“, гр. Септември  в общото 

събрание на МИГ, като заменя Ваня Биволарска с Десислава Георгиева Трендафилова – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 15.05.2020г. 

3.8. Променя представителността на НЧ „Виделина – 1946.“, село Грашево в общото 

събрание на МИГ, като замени Малин Калъчев с Валентин Пламенов Русинов – 

представител по закон /Председател на читалищно настоятелство/ въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 21.05.2020г. 

3.9. Променя представителността на НЧ „Методий Драгинов – 1936г“, село Драгиново“ в 

общото събрание на МИГ, като заменя Мустафа Налабантов с Мехмед Мехмедов 

Атипов – представител по закон /Председател на читалищно настоятелство и определя за 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

представител в общото събрание на МИГ Мильо Евтимов Кепчелюв въз основа на 

Решение на читалищното настоятелство от 20.05.2020г. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: .............../п/............. 

      /Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ 

 № 31/26.05.2020 г. 

 

Прието на заседание на Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград, проведено 

на 26.05.2020 г., с Протокол № 14 от 26.05.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград“ 

 

Общото събрание на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” на 

основание чл. 26, ал.1, т. 3 от Устава на МИГ 

 

РЕШИ: 

 

1. Освобождава от членство в Управителния съвет на МИГ Ивалина Василева Табакова в 

качеството и на представител на СУ „Христо Ботев“, гр. Септември, ЕИК 000341788, със 

седалище и адрес на управление: гр. Септември, бул. „България“ № 42. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0  

0 

 

 

2. Освобождава от членство в Управителния съвет на МИГ Иван Димитров Адов в 

качеството му на законен представител на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 

– 1910г“, с ЕИК 112047806, със седалище и адрес на управление – село Мененкьово, ул. 

„Първа“ № 47. 

 

 ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

82 35 35 35 0 0 

3. Освобождава от членство в Управителния съвет на МИГ - Иван Славейков – 

представляващ по пълномощие Народно Читалище „Отец Паисий – 1893“, с ЕИК 

112080457 и седалище и адрес на управление - гр. Велинград, ул. Хан Аспарух“ № 31 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

 

4. Избира за член на Управителния съвет на МИГ - Иван Огнянов Каменарски – законен 

представител на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ-1926" – КАРАБУНАР, 

БУЛСТАТ 000343668, със седалище: с.Карабунар, ул. Първа, № 34 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

 

5. Избира за член на Управителния съвет на МИГ - Красимира Петкова Кьосева, законен 

представител на ЕТ „Мил Дар 71“, с ЕИК 200694637, със седалище и адрес на 

управление – град Белово, ул. „Петров път“ № 1 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

80 35 35 35 0 0 

 

 

6. Избира за член на Управителния съвет на МИГ - Иван Илиев Пещерски в качеството му 

на законен представител на СРКО "Пролетно хоро", с ЕИК 176489324, със седалище и 

адрес на управление гр. Велинград, ул. „Райна Княгиня“ № 8. 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

7. Освобождава от членство в Управителния съвет на МИГ - „Рубин Комерс“ ЕООД, с ЕИК 

112058560, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Цар Самуил“ № 2д 

поради настъпила смърт на представляващият Михайл Михайлов. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

 

8. Избира за член на Управителния съвет на МИГ - Надя Нинова Парпулова в качеството й 

на законен представител на „Хемус“ ООД, с ЕИК 112059235, със седалище и адрес за 

управление: град Велинград, ул. „Банска“ № 8 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 35 35 35 0 0 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ............./п/............... 

      /Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/

