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ПРОТОКОЛ 
№ 118/ 09.02.2021г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 09.02.2021г. от 12:30 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ и бе свикано от председателя на УС.  

На заседанието присъстваха: Елена Канлиева, Надя Парпулова, Емил Терзийски, 

Красимира Кьосева, Иван Пещерски, Вера Савова и Иван Каменарски. 

Заседанието се проведе в малка заседателна зала на МИГ, находящ се в град 

Белово ул. „Орфей“ № 2а. За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на постъпили заявления за приемане на нови членове на 

Общото събрание на МИГ; 

2. Текущи. 

 

По първа точка от дневния ред: Г-жа Мария Тодорова-Митова – изпълнителен 

директор на МИГ Белово, Септември, Велинград запозна членовете на УС на МИГ, с 

необходимостта от извършване на промени в членовете на върховният колективен 

орган на МИГ – Общото събрание. 

 С Заповед Изпълнителният директор на МИГ Белово, Септември, Велинград 

възложи да се извърши проверка на членовете на Общото събрание за съответствие със 

заложените изисквания в раздел IV „Членство, права и задължения, прекратяване“ на 

Устава на МИГ и раздел II „Изисквания към местните инициативни групи“ на Наредба 

№ 22 от 14.12.20215г. 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. Проверката приключи с изготвяне на доклад от експерт СВОМР на МИГ- 

Адриана Изевкова, който се представи на всички членове. От извършената проверка се 

констатира необходимостта от промяна на членовете на Общото събрание, както 

следва: 
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1. За член на ОС – Народно читалище „Отец Паисий – 1893г“, град Велинград се 

констатира наличие на промяна в данните в ОС и ТР. В Списъка на Общото 

събрание на МИГ е вписано лицето Иван Славейков – секретар на читалището, а 

в ТРРЮЛНЦ е регистриран Емил Христов Балабанов, като секретар на 

читалището. На читалището бе изпратено запитване с писмо с изх. № 579 от 

18.12.2020г. На 23.12.2020г. в деловодството на МИГ е постъпил отговор според 

който читалището ще се представлява в Общото събрание на МИГ единствено 

от Председателя на читалищното настоятелство – Силвена Байракова. 

 

 УС на МИГ следва да вземе решение за прекратяване на 

представителността на Иван Славейков Стоянов, като секретар на НЧ „Отец 

Паисий – 1893г.“ в общото събрание на МИГ. НЧ „Отец Паисий – 1893г.“ ще се 

представлява от Председателя – Силвена Байракова. 

 

2.  За представителите на нестопански сектор –  физически лица се извърши 

справка в Регистър  в ГРАО. За целта МИГ изпрати писмено искане до Кмета на 

община Белово за извършване на справка в регистър ГРАО за настъпили 

промени в постоянният адрес на членовете на общото събрание – физически 

лица.  Въз основа на направените проверки и справки са налице следните 

промени в членовете на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград:     

2.1. Ангел Стоев – физическо лице представител по закон в общото събрание на 

МИГ. Членството на физическото лице следва да бъде прекратено поради 

настъпила смърт на лицето през 08.2020г. 

УС на МИГ следва да вземе решение за прекратяване на членството на 

Ангел Стоев в общото събрание на МИГ. 

 

2.2. Цветелина Генева–  физическото лице представител по закон в общото 

събрание на МИГ. След извършена справка в Регистър ГРАО се установи, че е 

настъпила промяна в постоянния адрес: от гр. Белово, бул. “Освобождение“ № 87, 

община Белово, постоянният адрес е променен на село Мененкьово, ул. 

“Петнадесета“ № 4, община Белово. На лицето бе установена писмена 
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кореспонденция в която бе деклариран новият постоянен адрес. За лицето се 

прилага Удостоверение за постоянен адрес. 

УС на МИГ следва да вземе решение за промяна в постоянния адрес на 

Цветелина Генева “ в общото събрание на МИГ, като го промени на: село 

Мененкьово, ул. “Петнадесета“ № 4, община Белово. 

 

2.3.Радка Бончева – физическо лице представител по закон в общото събрание на 

МИГ. След извършена справка в Регистър ГРАО се установи, че е настъпила 

промяна в постоянния адрес: от с. Дъбравите, ул. „Седма“ № 10,  постоянният 

адрес се променя на гр. Белово, ул. “Раковица“№ 12, община Белово. На 

лицето бе установена писмена кореспонденция в която бе деклариран новият 

постоянен адрес. За лицето се прилага Удостоверение за постоянен адрес. 

 УС на МИГ следва да вземе решение за промяна в постоянния адрес на  

Радка Бончева в общото събрание на МИГ, като го промени на: гр. Белово, 

ул. “Раковица“№ 12, община Белово. 

 

3. В деловодството на МИГ са постъпили заявления за членство и отказ от 

членство в Общото събрание на МИГ, както следва: 

1. Заявление с вх. № 393 от 14.01.2021г. от НЧ „Отец Паисий -1926г.“ с. 

Злокучене, с ЕИК 000343629, седалище и адрес на управление: с. 

Злокучене, п.к. 4421, ул.“Първа“№18, представлявано от Йорданка 

Иванова Георгиева в качеството и на председател на читалищното 

настоятелство. Представя се и Решение № 1 от 08.01.2021г. за определяне 

на представител на читалището в Общото събрание на МИГ – 

Председателя Йорданка Иванова Георгиева. Читалището е вписано в 

ТРПЮРНЦ към Агенция по вписванията и е представител на нестопански 

сектор. 

УС следва да вземе решение за приемане за член на общото събрание 

- НЧ „Отец Паисий -1926г.“ с. Злокучене, с ЕИК 000343629, седалище 

и адрес на управление: с. Злокучене, п.к. 4421, ул. “Първа“ № 18, 

представлявано от Йорданка Иванова Георгиева /представител по 

закон/. 
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2. Заявление с вх. № 400/21.01.2021г. от НЧ „Христо Ботев -1931г.“ - с. 

Габровица, със седалище и адрес на управление: с. Габровица, общ. 

Белово, ул. “Втора“№1, ЕИК 112046469, представлявано от Петкана 

Стойчева Николова – Председател на читалищното настоятелство. 

Представя се и Решение № 1 от 11.01.2021г. за определяне на 

представител в общото събрание – Наталия Стефанова Палийска – 

секретар на читалището. Читалището е вписано в ТРПЮРНЦ към 

Агенция по вписванията и е представител на нестопански сектор. 

УС следва да вземе решение за приемане за челна на общото 

събрание -  НЧ „Христо Ботев -1931г.“ - с. Габровица, със седалище и 

адрес на управление: с. Габровица, общ. Белово, ул. “Втора“№1, ЕИК 

112046469, представлявано от Петкана Стойчева Николова 

/представител по закон/ и Наталия Стефанова Палийска 

/представител по пълномощие/. 

 

3. Заявление с вх. №401/21.01.2021г. от ОУ „Д-р Петър Берон“, със 

седалище и адрес на управление: с. Биркова, общ. Велинград, ЕИК 

000341610, представлявано от Директора – Муса Салихов Чолаков. 

Представя се и решение № 6 от 08.01.2021г. на Обществения съвет към 

училището за определяне на представител в Общото събрание на МИГ – 

Муса Салихов Чолаков. 

УС следва да вземе решение за приемане за член на Общото събрание 

- ОУ „Д-р Петър Берон“, със седалище и адрес на управление: с. 

Биркова, общ. Велинград, ЕИК 000341610, представлявано от 

Директора – Муса Салихов Чолаков /представител по закон/. 

 

4. Заявление с вх. № 406/05.02.2021г. от “Волейболен клуб Марица Белово“, 

ЕИК 177095446, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. 

“Георги Бенковски“ - Спортна зала, представлявано от Иван Александров 

Цоклинов – Председател. Представя се и Решение № 32 от 05.02.2021г.за 

определяне на представител в Общото събрание на МИГ – Иван 

Цоклинов. Волейболният клуб е представител на нестопански сектор. 
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УС следва да вземе решение за приемане за член на Общото събрание 

на МИГ на “Волейболен клуб Марица Белово“, ЕИК 177095446, със 

седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. “Георги Бенковски“ 

- Спортна зала, представлявано от Иван Александров Цоклинов – 

представител по закон. 

 

5. Заявление с вх. № 410 / 08.02.2021г. от Сдружение „Десислава“, ЕИК 

112659015, със седалище и адрес на управление село Сестримо, п.к. 4469, 

ул. „Първа“ № 71, представлявано от Ненка Крумова Тодорова. 

Сдружението след получено писмо от МИГ с предоставена информация 

за наближаващият краен срок за пререгистрация в ТРРЮЛНЦ към 

Агенция по вписванията, информира с постъпилото заявление, че не 

планира да извърши тази пререгистрация и заявява желание да бъде 

прекратено членството му в Общото събрание на МИГ. 

УС следва да вземе решение за прекратяване на членството на 

Сдружение „Десислава“, ЕИК 112659015, със седалище и адрес на 

управление село Сестримо, п.к. 4469, ул. „Първа“ № 71, представлявано 

от Ненка Крумова Тодорова. 

 

   Всички кандидати, подали заявление за членство, декларират съгласие с Устава на 

МИГ и споделяне на целите на сдружението и желание за тяхното постигане. 

Така предложените промени в членовете на Общото събрание водят до следните 

изменения: 

 Общият брой на членовете се увеличава от 82 члена на 84 члена. 

 Представителите на публичният сектор се увеличават от 5 члена – на 6 члена, 

което прави 7.14% от имащите право на глас в общото събрание. 

 Представителите на стопанският сектор остават 37 члена, което прави 44.05% от 

имащите право на глас в общото събрание.  

 Представителите на нестопанският сектор се увеличават от 40 на 41 члена и 

заемат 48.81% от имащите право на глас.  

 Представителите на публичния сектор, представителите на стопанският сектор и 

представителите на нестопанският сектор в Общото събрание на МИГ не 
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превишават 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел. 

 Общото събрание на МИГ включва представители 23 населени места, което е 

над 50% от населените места на територията на МИГ. 

 

Приема и промяната на членовете на колективния върховен орган на МИГ не 

противоречи на целите на стратегията за ВОМР и е извършена при спазване на 

условията на 29 от  Наредба №22 от 2015г. 

 

След като се запозна с постъпилите заявление и прилежащи документи Управителният 

съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград на основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от 

Устава РЕШИ: 

 

1. УС на МИГ променя представителността в общото събрание на НЧ „Отец 

Паисий – 1893г.“  от  Иван Славейков Стоянов на  – Силвена Байракова – 

председател на читалищното настоятелство и представител по закон. 

 

2. УС на МИГ прекратява на членството на Ангел Стоев в общото събрание 

на МИГ поради настъпила смърт. 

 

3. УС на МИГ променя постоянният адрес на Цветелина Генева “ в общото 

събрание на МИГ на  село Мененкьово, ул. “Петнадесета“ № 4, община 

Белово. 

 

4.  УС на МИГ променя постоянният адрес на  Радка Бончева в общото 

събрание на МИГ на: гр. Белово, ул. “Раковица“№ 12, община Белово. 

 

5. УС на МИГ приема за член на общото събрание - НЧ „Отец Паисий -

1926г.“ с. Злокучене, с ЕИК 000343629, седалище и адрес на управление: с. 

Злокучене, п.к. 4421, ул. “Първа“ № 18, представлявано от Йорданка 

Иванова Георгиева /представител по закон/.  
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6. УС на МИГ приема за член на общото събрание -  НЧ „Христо Ботев 

-1931г.“ - с. Габровица, със седалище и адрес на управление: с. 

Габровица, общ. Белово, ул. “Втора“№1, ЕИК 112046469, 

представлявано от Петкана Стойчева Николова /представител по 

закон/ и Наталия Стефанова Палийска /представител по 

пълномощие/. 

 

7. УС на МИГ приема за член на Общото събрание - ОУ „Д-р Петър 

Берон“, със седалище и адрес на управление: с. Биркова, общ. 

Велинград, ЕИК 000341610, представлявано от Директора – Муса 

Салихов Чолаков /представител по закон/. 

 

8. УС на МИГ приема за член на Общото събрание на МИГ на 

“Волейболен клуб Марица Белово“, ЕИК 177095446, със седалище и 

адрес на управление: гр. Белово, ул. “Георги Бенковски“ - Спортна 

зала, представлявано от Иван Александров Цоклинов – представител 

по закон. 

 

9. УС следва да вземе решение за прекратяване на членството на 

Сдружение „Десислава“, ЕИК 112659015, със седалище и адрес на 

управление село Сестримо, п.к. 4469, ул. „Първа“ № 71, 

представлявано от Ненка Крумова Тодорова. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 х х 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

                                                                 Протоколчик:…………/п/……….. 

/Диана Николова/                                                                

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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  

 

      Председател на УС:  ……………/п/…………. 

/Елена Канлиева/ 

 

Гласували: 

1. Елена Канлиева.............. /п/.............. 

2. Емил Терзийски............. /п/.............. 

3. Иван Каменарски…........./п/............. 

4. Вера Савова............... /п/................... 

5. Надя Парпулова…........../п/.............. 

6. Иван Пещерски ………/п/………… 

7. Красимира Кьосева ……/п/……….. 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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 

 № 215/05.02.2021 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 05.02.2021г., с Протокол №118 от 

05.02.2021г. 

ОТНОСНО: Приемане на нови членове на Общото 

събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” на 

основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Устава 

 

РЕШИ: 

 

1. УС на МИГ променя представителността в общото събрание на НЧ „Отец Паисий – 

1893г.“, със седалище и адрес на управление: град Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 31, 

ЕИК 112080457  от  Иван Славейков Стоянов на  – Силвена Байракова – председател на 

читалищното настоятелство и представител по закон. 

 

2. УС на МИГ прекратява на членството на Ангел Стоев в общото събрание на МИГ поради 

настъпила смърт. 

 

3. УС на МИГ променя постоянният адрес на Цветелина Генева “ в общото събрание на МИГ 

на  село Мененкьово, ул. “Петнадесета“ № 4, община Белово. 

 

4.  УС на МИГ променя постоянният адрес на  Радка Бончева в общото събрание на МИГ на: 

гр. Белово, ул. “Раковица“№ 12, община Белово. 

 

5. УС на МИГ приема за член на общото събрание - НЧ „Отец Паисий -1926г.“ с. Злокучене, 

с ЕИК 000343629, седалище и адрес на управление: с. Злокучене, п.к. 4421, ул. “Първа“ № 

18, представлявано от Йорданка Иванова Георгиева /представител по закон/.  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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  

1. УС на МИГ приема за член на общото събрание -  НЧ „Христо Ботев -1931г.“ - с. 

Габровица, със седалище и адрес на управление: с. Габровица, общ. Белово, ул. 

“Втора“№1, ЕИК 112046469, представлявано от Петкана Стойчева Николова 

/представител по закон/ и Наталия Стефанова Палийска /представител по 

пълномощие/. 

 

2. УС на МИГ приема за член на Общото събрание - ОУ „Д-р Петър Берон“, със 

седалище и адрес на управление: с. Биркова, общ. Велинград, ЕИК 000341610, 

представлявано от Директора – Муса Салихов Чолаков /представител по закон/. 

 

3. УС на МИГ приема за член на Общото събрание на МИГ на “Волейболен клуб 

Марица Белово“, ЕИК 177095446, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, 

ул. “Георги Бенковски“ - Спортна зала, представлявано от Иван Александров 

Цоклинов – представител по закон. 

 

4. УС взема решение за прекратяване на членството на Сдружение „Десислава“, ЕИК 

112659015, със седалище и адрес на управление село Сестримо, п.к. 4469, ул. 

„Първа“ № 71, представлявано от Ненка Крумова Тодорова. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове 

на УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

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

                /Елена Канлиева/  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

 

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

