
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№ 155 / 29.06.2022г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 29.06.2022г., от 17.30ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ – Белово, Септември, Велинград. Заседанието се проведе в платформа „ZOOM“. 

На заседанието присъстваха: Елена Иванова Канлиева, Надя Нинова Парпулова, Емил 

Иванов Терзийски, Красимира Петкова Кьосева, Вера Савова, Иван Илиев Пещерски, 

Христина Атанасова Тодорина, Иванка Георгиева Гаджева и Десислава Георгиева 

Трендафилова. 

За протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Приемане на нови членове на Сдружението. 

2. Прекратяване членството на членове на Сдружението съгласно чл.12, ал.1, 

т.1 и т.5 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград 

3. Докладване на промени, касаещи актуални членове на Сдружението. 

4. Текущи 

 

По първа точка от дневния ред - Изпълнителният директор на МИГ – Мария 

Тодорова – Митова докладва на членовете на УС постъпилите заявления за членство, 

както следва: 

1/ заявление за членство от 02.06.2022г. от ДГ „Приказно вълшебство“ гр. 

Септември, ЕИК: 177134155 с представляващ Йорданка Ганчева Лютакова 

2/ заявление за членство от 06.06.2022г. от ЦПЛР – Детски комплекс, гр. Белово, 

ЕИК: 112520134, ЕИК: 112520134 с представляващ Любомира Иванова Танева 

3/ заявление за членство от 09.06.2022г. от Земеделски производител Янка 

Михалева Канонова, гр. Белово, БУЛСТАТ: 178606267 

4/ заявление за членство от 09.06.2022г. от „Демир Трейдинг“ ЕООД, гр. 

Септември, ЕИК: 202806907 с представляващ Евгения Александрова Янкова 

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  

5/ заявление за членство от 14.06.2022г. от “Стъни 86“ ЕООД, гр. Септември, 

ЕИК: 203087681 с представляващ Станимир Георгиев Спасов 

6/ заявление за членство от 14.06.2022г. от „Ригел 63“ ЕООД, гр. Септември, 

ЕИК: 112656814 с представляващ Гергана Симова Стоянова 

7/ заявление за членство от 17.06.2022г. от ET “Вяра Варева – ГКВ“, гр. Белово, 

ЕИК: 205440895 с представляващ Вяра Тодорова Варева 

8/ заявление за членство от 20.06.2022г. от „Тони-Стройинженеринг 2001“ 

ЕООД, с. Аканджиево, ЕИК: 112667604 с представляващ Дияна Борисова Шуманова 

9/ заявление за членство от 20.06.2022г. от „Стенин“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 

206481610 с представляващ Стоян Георгиев Дечев 

10/ заявление за членство от 21.06.2022г. от „Политан“ ЕООД, гр. Белово, ЕИК: 

205981299 с представляващ Кирил Илиев Илиев 

11/ заявление за членство от 23.06.2022г. от НЧ „Христо Ботев-1928“, с. 

Ковачево, ЕИК: 000343675 с представляващ Таня Атанасова Божилова 

12/ заявление за членство от 23.06.2022г. от НЧ „Отец Паисий-1910“, гр. 

Септември, ЕИК: 000343255 с представляващ Рилка Миткова Елинчева 

13/ заявление за членство от 24.06.2022г. от „Велинград волей“, гр. Велинград, 

ЕИК: 176079617 с представляващ Димитър Николов Санкев 

14/ заявление за членство от 27.06.2022г. от Евелина Станкова Петрова, с. 

Момина Клисура 

15/ заявление за членство от 27.06.2022г. от Зелиха Муса Матракова, с. Чолакова 

16/ заявление за членство от 28.06.2022г. от Ана Иванова Вучева, с. Семчиново 

 

На основание чл.9, ал.1 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград нови 

членове на Сдружението - юридически или физически лица се приемат чрез заявление, 

отправено до Управителния съвет. В заявлението кандидатът трябва да заяви, че 

споделя целите на Сдружението и е съгласен с Устава. Съгласно чл.9, ал.2 

Управителният съвет взема решение по него в едномесечен срок. Съгласно чл.32, ал.1. 

т.2 Управителният съвет приема членове на Сдружението. 

След като представи на членовете на УС всички новопостъпили заявления за 

членство, г-жа Елена Канлиева – председател на УС на МИГ подложи на гласуване 

приема на новите членове на Сдружението: 

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  

 

1. Приемане за член на Сдружението ДГ „Приказно вълшебство“, 

 със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Иван Вазов“ № 10, 

ЕИК: 177134155 с представляващ по закон Йорданка Ганчева Лютакова, 

представител на публичния сектор – образователна институция. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

2. Приемане за член на Сдружението ЦПЛР – Детски комплекс, със седалище и 

адрес на управление: гр. Белово, ул. „Иван Вазов“ № 5, ЕИК: 112520134 с 

представляващ по закон Любомира Иванова Танева, представител на 

публичен сектор – образователна институция. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

3. Приемане за член на Сдружението Земеделски производител Янка Михалева 

Канонова, БУЛСТАТ: 178606267, седалище и адрес на управление: гр. 

Белово 

ул. „Латинка“ №5А, представител на стопански сектор – животновъдство. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

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  

4. Приемане за член на Сдружението „Демир Трейдинг“ ЕООД, със седалище и 

адрес на управление: гр. Септември, ул. „Дунав“ №1, ЕИК: 202806907 с 

представляващ по закон Евгения Александрова Янкова, представител на 

стопански сектор – микропредприятие в сферата на услугите. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

5. Приемане за член на Сдружението “Стъни 86“ ЕООД, със седалище и адрес 

на управление: гр. Септември, ул. „Възраждане“ №, ЕИК: 203087681 с 

представляващ по закон Станимир Георгиев Спасов, представител на 

стопански сектор – микропредприятие в сферата на търговията и услугите. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

6. Приемане за член на Сдружението „Ригел 63“ ЕООД, със седалище и адрес 

на управление: гр. Септември, ул. „Сараньово“ №1, ЕИК: 112656814 с 

представляващ по закон Гергана Симова Стоянова, представител на 

стопански сектор – микропредприятие в сферата на търговията и услугите. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

7. Приемане за член на Сдружението ET “Вяра Варева – ГКВ“, със седалище и 

адрес на управление: гр. Белово, ул. „Георги Бенковски“ №19,  ЕИК: 

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  

205440895 с представляващ по закон Вяра Тодорова Варева, представител на 

стопански сектор – микропредприятие в сферата на търговията и услугите. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

8. Приемане за член на Сдружението „Тони-Стройинженеринг 2001“ ЕООД, 

със седалище и адрес на управление: с. Аканджиево, ул. „Двадесет и втора“ 

№ 18, ЕИК: 112667604 с представляващ по закон Дияна Борисова Шуманова, 

представител на стопански сектор – микропредприятие в сферата на 

търговията и услугите. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

9. Приемане за член на Сдружението „Стенин“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Велинград, ул. „Банска“ № 11, ЕИК: 206481610 с 

представляващ по закон Стоян Георгиев Дечев, представител на стопански 

сектор – микропредприятие в сферата на търговията и услугите. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

10. Приемане за член на Сдружението „Политан“ ЕООД, със седалище и адрес 

на управление: гр. Белово, ул. „Градище“ № 5,  ЕИК: 205981299 с 

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  

представляващ по закон Кирил Илиев Илиев, представител на стопански 

сектор – микропредприятие в сферата на търговията и услугите. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

11. Приемане за член на Сдружението НЧ „Христо Ботев-1928“, със седалище и 

адрес на управление: с. Ковачево, ул. „Първа“ №27, ЕИК: 000343675 с 

представляващ по закон Таня Атанасова Божилова, представител на 

нестопански сектор – култура. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

12. Приемане за член на Сдружението НЧ „Отец Паисий-1910“, със седалище и 

адрес на управление: гр. Септември, бул. „България“ №147, ЕИК: 000343255 

с представляващ по закон Рилка Миткова Елинчева, представител на 

нестопански сектор – култура. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

13. Приемане за член на Сдружението „Велинград волей“, със седалище и адрес 

на управление: гр. Велинград, ул. „Христо Смирненски“ №77А, ЕИК: 

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  

176079617 с представляващ по закон Димитър Николов Санкев, представител 

на нестопански сектор – спортно сдружение. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

14. Приемане за член на Сдружението Евелина Станкова Петрова, с постоянен 

адрес с. Момина Клисура, ул. „Шестнадесета“ №34, представител на 

нестопански сектор – физ. лице, майка с деца. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

15. Приемане за член на Сдружението Зелиха Муса Матракова, с постоянен 

адрес с. Чолакова, община Велинград, представител на нестопански сектор – 

физ. лице, майка с деца. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

16. Приемане за член на Сдружението Ана Иванова Вучева, с постоянен адрес с. 

Семчиново, ул. „Шеста“ №3, представител на нестопански сектор – физ. 

лице, майка с деца. 

ГЛАСУВАНЕ: 

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  

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

Членовете на УС на МИГ взеха следното РЕШЕНИЕ: 

 В изпълнение на чл.9, ал.1, чл.9, ал.2, чл.32, ал.1. т.2 от Устава на МИГ Белово, 

Септември, Велинград се приемат за членове на Сдружението: 

1. ДГ „Приказно вълшебство“, със седалище и адрес на управление: гр. 

Септември, ул. „Иван Вазов“ № 10, ЕИК: 177134155 с представляващ по закон 

Йорданка Ганчева Лютакова, представител на публичния сектор – образователна 

институция. 

 

2. ЦПЛР – Детски комплекс, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. 

„Иван Вазов“ № 5, ЕИК: 112520134 с представляващ по закон Любомира 

Иванова Танева, представител на публичен сектор – образователна институция. 

 

3. Земеделски производител Янка Михалева Канонова, БУЛСТАТ: 

178606267, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Латинка“ №5А, 

представител на стопански сектор – животновъдство. 

 

4. „Демир Трейдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, 

ул. „Дунав“ №1, ЕИК: 202806907 с представляващ по закон Евгения 

Александрова Янкова, представител на стопански сектор – микропредприятие в 

сферата на услугите. 

 

5. “Стъни 86“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. 

„Възраждане“ №, ЕИК: 203087681 с представляващ по закон Станимир Георгиев 

Спасов, представител на стопански сектор – микропредприятие в сферата на 

търговията и услугите. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

6.  „Ригел 63“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. 

„Сараньово“ №1, ЕИК: 112656814 с представляващ по закон Гергана Симова 

Стоянова, представител на стопански сектор – микропредприятие в сферата на 

търговията и услугите. 

 

7. ET “Вяра Варева – ГКВ“, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. 

„Георги Бенковски“ №19,  ЕИК: 205440895 с представляващ по закон Вяра 

Тодорова Варева, представител на стопански сектор – микропредприятие в 

сферата на търговията и услугите. 

 

8.  „Тони-Стройинженеринг 2001“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

с. Аканджиево, ул. „Двадесет и втора“ № 18, ЕИК: 112667604 с представляващ 

по закон Дияна Борисова Шуманова, представител на стопански сектор – 

микропредприятие в сферата на търговията и услугите. 

 

9.  „Стенин“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. 

„Банска“ № 11, ЕИК: 206481610 с представляващ по закон Стоян Георгиев 

Дечев, представител на стопански сектор – микропредприятие в сферата на 

търговията и услугите. 

 

10.  „Политан“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. 

„Градище“ № 5,  ЕИК: 205981299 с представляващ по закон Кирил Илиев Илиев, 

представител на стопански сектор – микропредприятие в сферата на търговията 

и услугите. 

 

11. НЧ „Христо Ботев-1928“, със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, ул. 

„Първа“ №27, ЕИК: 000343675 с представляващ по закон Таня Атанасова 

Божилова, представител на нестопански сектор – култура. 

 

12. НЧ „Отец Паисий-1910“, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, 

бул. „България“ №147, ЕИК: 000343255 с представляващ по закон Рилка 

Миткова Елинчева, представител на нестопански сектор – култура. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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13.  „Велинград волей“, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. 

„Христо Смирненски“ №77А, ЕИК: 176079617 с представляващ по закон 

Димитър Николов Санкев, представител на нестопански сектор – спортно 

сдружение. 

14. Евелина Станкова Петрова, с постоянен адрес с. Момина Клисура, ул. 

„Шестнадесета“ №34, представител на нестопански сектор – физ. лице, майка с 

деца. 

 

15. Зелиха Муса Матракова, с постоянен адрес с. Чолакова, община Велинград, 

представител на нестопански сектор – физ. лице, майка с деца. 

 

16. Ана Иванова Вучева, с постоянен адрес с. Семчиново, ул. „Шеста“ №3, 

представител на нестопански сектор – физ. лице, майка с деца. 

 

 

По втора точка от дневния ред - Изпълнителният директор на МИГ – Мария 

Тодорова – Митова запозна членовете на УС с постъпило заявление за прекратяване на 

членство от Цветелина Бойкова Генова, с. Мененкьово – представител на нестопански 

сектор. Съгласно чл.12, ал.1, т.1 от Устава на МИГ следва да бъде прекратено 

членството на лицето. 

Съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, 

Велинград следва да бъде прекратено членството – при отпадане поради системно 

неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и неплатен членски внос за 

текущата година, както и липса на ангажираност в дейността на Сдружението 

/нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/ на следните членове на Сдружението: 

1/ „Тандов“ ЕООД, с. Габровица, ЕИК: 201056363 с представляващ Васил 

Тандов 

2/ „Милкотестер“ ООД, гр. Белово, ЕИК: 112670632 с представляващ Цветан 

Генов 

3/ Радка Бонева, гр. Белово, физическо лице 
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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  

4/ ET „КОРАДО-98 – Иван Котев“, с. Момина Клисура, ЕИК: 112109713 с 

представляващ Иван Котев 

5/ Албена Стоянова Петрова, гр. Белово 

6/ „Атанас и Нона“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 202338814 /в допълнение, 

извършено е преобразуване по Търговския закон като юридическото лице е с друго 

наименование и нов представляващ, а именно: „А и Н 21“ ЕООД с представляващ 

Цветан Николов Рабаджиев. При установяване на извършената промяна от страна на 

МИГ Белово, Септември, Велинград е изпратено препоръчано писмо в опит за контакт 

с представляващия, но същото се върна непотърсено/ 

7/ Елена Гълабова, с. Семчиново, физическо лице 

8/ ЕТ „Наско – Атанас Захаринов“, гр. Септември, ЕИК: 112501002 с 

представляващ Атанас Захаринов 

9/ „Енергия СВ“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 203785330 с представляващ Светла 

Димитрова 

10/ „Тракия строй ПЗ“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 203990869 с представляващ 

Мирослав Спасов 

11/ „Голден Груп“ ООД, гр. Велинград, ЕИК: 112656472 с представители Иван 

Златанов и Атанас Златанов 

12/ „Рубин Комерс“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 112058560 с представляващ 

Анна Михайлова 

13/ „КО-ДИ 2003“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 202363193 с представляващ 

Георги Скабрин 

14/ Ибрахим Кондушев, с. Юндола, физическо лице 

15/ „Айредин 1970“ ЕООД, с. Кръстава, ЕИК: 202401848 с представляващ 

Айредин Еюпов 

 

Г-жа Елена Канлиева – председател на УС на МИГ подложи на гласуване 

прекратяването на членство на следните членове на Сдружението: 

1. Цветелина Бойкова Генова, с. Мененкьово – прекратяване съгласно чл.12, 

ал.1, т.1 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой Гласували „За“ „Против“ „Въздържали 
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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, 
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членове на 

УС 

членове на 

УС 

се“ 

9 9 9 х х 

 

2. „Тандов“ ЕООД, с. Габровица, ЕИК: 201056363 с представляващ Васил 

Тандов – отпадане на членство съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от 

Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград поради системно 

неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и неплатен 

членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в дейността 

на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

3. „Милкотестер“ ООД, гр. Белово, ЕИК: 112670632 с представляващ Цветан 

Генов – отпадане на членство съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от Устава 

на МИГ Белово, Септември, Велинград поради системно неизпълнение на 

задълженията като член на Сдружението и неплатен членски внос за 

текущата година, както и липса на ангажираност в дейността на 

Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

4.  Радка Бонева, гр. Белово, физическо лице – отпадане на членство съгласно 

чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград 

поради системно неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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неплатен членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в 

дейността на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

 

5. ET „КОРАДО-98 – Иван Котев“, с. Момина Клисура, ЕИК: 112109713 с 

представляващ Иван Котев – отпадане на членство съгласно чл.12, ал.1, т.5 и 

чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград поради 

системно неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и 

неплатен членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в 

дейността на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

 

6.  Албена Стоянова Петрова, гр. Белово – отпадане на членство съгласно чл.12, 

ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград 

поради системно неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и 

неплатен членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в 

дейността на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

Гласували 

членове на 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

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

9 9 9 х х 

 

 

7. „Атанас и Нона“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 202338814 – отпадане на 

членство съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, 

Септември, Велинград поради системно неизпълнение на задълженията като 

член на Сдружението и неплатен членски внос за текущата година, както и 

липса на ангажираност в дейността на Сдружението /нарушение на чл.11, 

ал.1, т.4 и т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

8. Елена Гълабова, с. Семчиново, физическо лице – отпадане на членство 

съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, 

Велинград поради системно неизпълнение на задълженията като член на 

Сдружението и неплатен членски внос за текущата година, както и липса на 

ангажираност в дейността на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и 

т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

9. ЕТ „Наско – Атанас Захаринов“, гр. Септември, ЕИК: 112501002 с 

представляващ Атанас Захаринов – отпадане на членство съгласно чл.12, 

ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград 

поради системно неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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неплатен членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в 

дейността на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

10. „Енергия СВ“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 203785330 с представляващ 

Светла Димитрова – отпадане на членство съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, 

ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград поради системно 

неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и неплатен 

членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в дейността 

на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

11. „Тракия строй ПЗ“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 203990869 с представляващ 

Мирослав Спасов – отпадане на членство съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, 

ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград поради системно 

неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и неплатен 

членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в дейността 

на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

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  

12.  „Голден Груп“ ООД, гр. Велинград, ЕИК: 112656472 с представители Иван 

Златанов и Атанас Златанов – отпадане на членство съгласно чл.12, ал.1, т.5 и 

чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград поради 

системно неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и 

неплатен членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в 

дейността на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

13. „Рубин Комерс“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 112058560 с представляващ 

Анна Михайлова – отпадане на членство съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, 

ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград поради системно 

неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и неплатен 

членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в дейността 

на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

 

14. „КО-ДИ 2003“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 202363193 с представляващ 

Георги Скабрин – отпадане на членство съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 

от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград поради системно 

неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и неплатен 

членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в дейността 

на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

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 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

15. Ибрахим Кондушев, с. Юндола, физическо лице – отпадане на членство 

съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, 

Велинград поради системно неизпълнение на задълженията като член на 

Сдружението и неплатен членски внос за текущата година, както и липса на 

ангажираност в дейността на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и 

т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

 

16. „Айредин 1970“ ЕООД, с. Кръстава, ЕИК: 202401848 с представляващ 

Айредин Еюпов – отпадане на членство съгласно чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 

от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград поради системно 

неизпълнение на задълженията като член на Сдружението и неплатен 

членски внос за текущата година, както и липса на ангажираност в дейността 

на Сдружението /нарушение на чл.11, ал.1, т.4 и т.6/  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

 

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  

 

 

Членовете на УС на МИГ взеха следното РЕШЕНИЕ: 

1. В изпълнение на чл.12, ал.1, т.1 от Устава на МИГ Белово, Септември, 

Велинград прекратява членството в Сдружението на Цветелина Бойкова Генова, с. 

Мененкьово. 

2. В изпълнение на чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, 

Септември, Велинград отпада членството в Сдружението на: 

1/ „Тандов“ ЕООД, с. Габровица, ЕИК: 201056363 с представляващ Васил 

Тандов 

2/ „Милкотестер“ ООД, гр. Белово, ЕИК: 112670632 с представляващ Цветан 

Генов 

3/ Радка Бонева, гр. Белово, физическо лице 

4/ ET „КОРАДО-98 – Иван Котев“, с. Момина Клисура, ЕИК: 112109713 с 

представляващ Иван Котев 

5/ Албена Стоянова Петрова, гр. Белово 

6/ „Атанас и Нона“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 202338814 с представляващ 

Гина Бошева 

7/ Елена Гълабова, с. Семчиново, физическо лице 

8/ ЕТ „Наско – Атанас Захаринов“, гр. Септември, ЕИК: 112501002 с 

представляващ Атанас Захаринов 

9/ „Енергия СВ“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 203785330 с представляващ Светла 

Димитрова 

10/ „Тракия строй ПЗ“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 203990869 с представляващ 

Мирослав Спасов 

11/ „Голден Груп“ ООД, гр. Велинград, ЕИК: 112656472 с представители Иван 

Златанов и Атанас Златанов 

12/ „Рубин Комерс“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 112058560 с представляващ 

Анна Михайлова 

13/ „КО-ДИ 2003“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 202363193 с представляващ 

Георги Скабрин 

14/ Ибрахим Кондушев, с. Юндола, физическо лице 

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  

15/ „Айредин 1970“ ЕООД, с. Кръстава, ЕИК: 202401848 с представляващ 

Айредин Еюпов 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

По трета точка от дневния ред - Изпълнителният директор на МИГ – Мария 

Тодорова – Митова докладва на членовете на УС за настъпили промени в актуални 

членове на Сдружението: 

Служители на МИГ Белово, Септември, Велинград извършиха проверката, като 

бе направена справка в публичните регистри в Република България, предоставящи 

информация относно членовете на Общото събрание на МИГ. Такива регистри са: 

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция 

по вписванията, Регистър Булстат към Агенция по вписванията, Регистър на 

животновъдните обекти към Българска агенция по храните към Министерство на 

земеделието, храните и горите, Регистър на институциите в системата на 

предучилищно и училищно образование към Министерство на образованието и 

науката. 

За представителите на публичния сектор – общини се извърши справка в 

Регистър Булстат към Агенция по вписванията. 

За представители на публичния сектор – училища се извърши справка в 

Регистър на институциите в системата на предучилищно и училищно образование към 

Министерство на образованието и науката. 

За представителите на стопанския сектор - ЕТ, ЕООД, ООД се извърши справка 

в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция 

по вписванията. 

За представители на стопанския сектор – Земеделски производители се извърши 

справка в Регистър Булстат към Агенция по вписванията, Регистър на животновъдните 

обекти към Българска агенция по храните към Министерство на земеделието, храните и 

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  

горите. От всички земеделски производители бе изискана заверена за текущата 

стопанска година анкетна карта от Общинска служба Земеделие. 

За представители на нестопанския сектор – читалища и сдружения с нестопанска 

цел се извърши справка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел към Агенция по вписванията. 

При извършване на справките се търсеше идентичност на заявените и 

декларирани в МИГ данни към 15.06.2022г. и наличните такива в публичните регистри. 

От извършената проверка се установи, че има извършени промени от членовете 

на Общото събрание на МИГ относно процесуалната представителност. Налице са 

промени в представителността на читалищните настоятелства, както и при фирмите.  

С всички членове бе осъществен контакт и бяха представени документи за 

извършените промени, подробно описани по-долу:  

От 4 януари ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код. 

Агенцията по вписванията служебно преобразува кода от 10-цифрен в такъв от 9 знака 

(ЕИК) на физическите лица. Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка 

с обработването на лични данни (GDPR). Промяната е в изпълнение на Закона за 

изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ. 

1. Земеделски производител Иван Георгиев Томев, сектор „Животновъдство“, 

гр. Белово – след извършена справка в Регистър Булстат е необходимо да се 

добави информация за Булстат: 178662999. 

 

2. Земеделски производител Десислав Георгиев Пенев, сектор 

„Растениевъдство“, с. Дъбравите – след извършена справка в Регистър 

Булстат е необходимо да се добави информация за Булстат: 178636698. 

 

3. Земеделски производител Младен Ангелов Величков, сектор 

„Растениевъдство“, с. Варвара – след извършена справка в Регистър Булстат 

е необходимо да се добави информация за Булстат: 178611015. 

 

4. „СВ – 98“ ЕООД, гр. Белово, ЕИК: 202013685 – настъпила промяна в 

представителността /вследствие на настъпила смърт на представляващия/ от 

Стоян Блажев на Владимир Стоянов Блажев. 

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  

5. НЧ „ИСКРА 1881“, с. Сестримо, ЕИК: 112074333 – Като представляващ НЧ 

„ИСКРА 1881“ в Общото събрание на МИГ е определена Ненка Крумова Тодорова – 

председател. Представено е решение от юни 2022г. 

 

6. НЧ „Тодор Каблешков - 1874“, с. Голямо Белово, ЕИК: 112048559 – Като 

представляващ НЧ „Тодор Каблешков - 1874“ в Общото събрание на МИГ е определена 

Росица Методиева Терзиева – председател. Промяната е вследствие на проведено ново 

отчетно-изборно събрание и представено решение от 2022г. 

 

7. НЧ „Благой Захариев-1932“, гр. Белово, ЕИК: 112048573 – Като 

представляващ НЧ „Благой Захариев-1932“ в Общото събрание на МИГ е определена 

Цветанка Боркова Ангелова – секретар. Представено е решение №176/13.05.2022г. 

 

Членовете на УС на МИГ приеха представената им информация и взеха 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

Да бъдат актуализирани данните за актуалните членове на Общото събрание на 

МИГ съобразно настъпилите промени: 

1. За земеделски производител Иван Георгиев Томев, сектор „Животновъдство“, 

гр. Белово се добавя информация за Булстат: 178662999. 

2. За земеделски производител Десислав Георгиев Пенев, сектор 

„Растениевъдство“, с. Дъбравите се добавя информация за Булстат: 178636698. 

3. За земеделски производител Младен Ангелов Величков, сектор 

„Растениевъдство“, с. Варвара се добавя информация за Булстат: 178611015. 

4. За „СВ – 98“ ЕООД, гр. Белово, ЕИК: 202013685 се вписва като 

представляващ Владимир Стоянов Блажев. 

5. За НЧ „ИСКРА 1881“, с. Сестримо, ЕИК: 112074333 се вписва като 

представляващ НЧ „ИСКРА 1881“ в Общото събрание на МИГ Ненка Крумова 

Тодорова – председател.  

6. За НЧ „Тодор Каблешков - 1874“, с. Голямо Белово, ЕИК: 112048559 се 

вписва като представляващ НЧ „Тодор Каблешков - 1874“ в Общото събрание на МИГ 

Росица Методиева Терзиева – председател.  

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  

7. За НЧ „Благой Захариев-1932“, гр. Белово, ЕИК: 112048573 се вписва като 

представляващ НЧ „Благой Захариев-1932“ в Общото събрание на МИГ Цветанка 

Боркова Ангелова – секретар.  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

                                                             

Протоколчик:  ……/п/…….. 

/Диана Николова/ 

                                                                            

Председател на УС:  ………/п/……. 

/Елена Канлиева/ 

 

 п – Заличена информация по ЗЗЛД 

mailto:migvsb@abv.bg
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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 

№ 277 / 29.06.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 29.06.2022г., с Протокол №155 от 

29.06.2022г. 

 

ОТНОСНО:  Приемане на нови членове на Сдружението 

 

 

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

РЕШИ: 

 

В изпълнение на чл.9, ал.1, чл.9, ал.2, чл.32, ал.1. т.2 от Устава на МИГ Белово, 

Септември, Велинград приема за членове на Сдружението: 

1. ДГ „Приказно вълшебство“, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. 

„Иван Вазов“ № 10, ЕИК: 177134155 с представляващ по закон Йорданка Ганчева 

Лютакова, представител на публичния сектор – образователна институция. 

 

2. ЦПЛР – Детски комплекс, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Иван 

Вазов“ № 5, ЕИК: 112520134 с представляващ по закон Любомира Иванова Танева, 

представител на публичен сектор – образователна институция. 

 

3. Земеделски производител Янка Михалева Канонова, БУЛСТАТ: 178606267, седалище 

и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Латинка“ №5А, представител на стопански сектор 

– животновъдство. 

 

4. „Демир Трейдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. 

„Дунав“ №1, ЕИК: 202806907 с представляващ по закон Евгения Александрова Янкова, 

представител на стопански сектор – микропредприятие в сферата на услугите. 

 

5. “Стъни 86“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. 

„Възраждане“ №1, ЕИК: 203087681 с представляващ по закон Станимир Георгиев 

Спасов, представител на стопански сектор – микропредприятие в сферата на търговията и 

услугите. 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

6.  „Ригел 63“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Сараньово“ 

№1, ЕИК: 112656814 с представляващ по закон Гергана Симова Стоянова, представител 

на стопански сектор – микропредприятие в сферата на търговията и услугите. 

 

7. ET “Вяра Варева – ГКВ“, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Георги 

Бенковски“ №19,  ЕИК: 205440895 с представляващ по закон Вяра Тодорова Варева, 

представител на стопански сектор – микропредприятие в сферата на търговията и 

услугите. 

 

8.  „Тони-Стройинженеринг 2001“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. 

Аканджиево, ул. „Двадесет и втора“ № 18, ЕИК: 112667604 с представляващ по закон 

Дияна Борисова Шуманова, представител на стопански сектор – микропредприятие в 

сферата на търговията и услугите. 

 

9.  „Стенин“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Банска“ № 

11, ЕИК: 206481610 с представляващ по закон Стоян Георгиев Дечев, представител на 

стопански сектор – микропредприятие в сферата на търговията и услугите. 

 

10.  „Политан“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Градище“ № 5,  

ЕИК: 205981299 с представляващ по закон Кирил Илиев Илиев, представител на 

стопански сектор – микропредприятие в сферата на търговията и услугите. 

 

11. НЧ „Христо Ботев-1928“, със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, ул. „Първа“ 

№27, ЕИК: 000343675 с представляващ по закон Таня Атанасова Божилова, представител 

на нестопански сектор – култура. 

 

12. НЧ „Отец Паисий-1910“, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, бул. 

„България“ №147, ЕИК: 000343255 с представляващ по закон Рилка Миткова Елинчева, 

представител на нестопански сектор – култура. 
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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  

13.  „Велинград волей“, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. „Христо 

Смирненски“ №77А, ЕИК: 176079617 с представляващ по закон Димитър Николов 

Санкев, представител на нестопански сектор – спортно сдружение. 

14. Евелина Станкова Петрова, с постоянен адрес с. Момина Клисура, ул. „Шестнадесета“ 

№34, представител на нестопански сектор – физ. лице, майка с деца. 

 

15. Зелиха Муса Матракова, с постоянен адрес с. Чолакова, община Велинград, 

представител на нестопански сектор – физ. лице, майка с деца. 

 

16. Ана Иванова Вучева, с постоянен адрес с. Семчиново, ул. „Шеста“ №3, представител на 

нестопански сектор – физ. лице, майка с деца. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

            

 

 

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 

 

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 

№ 278/29.06.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 29.06.2022г., с Протокол №155 от 

29.06.2022г. 

 

ОТНОСНО:  Прекратяване членството на членове на Сдружението съгласно чл.12, ал.1, т.1 

и т.5 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград 

 

 

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

РЕШИ: 

 

1. В изпълнение на чл.12, ал.1, т.1 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград 

прекратява членството в Сдружението на Цветелина Бойкова Генова, с. Мененкьово. 

2. В изпълнение на чл.12, ал.1, т.5 и чл.12, ал.3 от Устава на МИГ Белово, Септември, 

Велинград отпада членството в Сдружението на: 

1/ „Тандов“ ЕООД, с. Габровица, ЕИК: 201056363 с представляващ Васил Тандов 

2/ „Милкотестер“ ООД, гр. Белово, ЕИК: 112670632 с представляващ Цветан Генов 

3/ Радка Бонева, гр. Белово, физическо лице 

4/ ET „КОРАДО-98 – Иван Котев“, с. Момина Клисура, ЕИК: 112109713 с представляващ 

Иван Котев 

5/ Албена Стоянова Петрова, гр. Белово 

6/ „Атанас и Нона“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 202338814 с представляващ Гина Бошева 

7/ Елена Гълабова, с. Семчиново, физическо лице 

8/ ЕТ „Наско – Атанас Захаринов“, гр. Септември, ЕИК: 112501002 с представляващ Атанас 

Захаринов 

9/ „Енергия СВ“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 203785330 с представляващ Светла Димитрова 

10/ „Тракия строй ПЗ“ ЕООД, гр. Септември, ЕИК: 203990869 с представляващ Мирослав 

Спасов 

11/ „Голден Груп“ ООД, гр. Велинград, ЕИК: 112656472 с представители Иван Златанов и 

Атанас Златанов 

12/ „Рубин Комерс“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 112058560 с представляващ Анна 

Михайлова 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

13/ „КО-ДИ 2003“ ЕООД, гр. Велинград, ЕИК: 202363193 с представляващ Георги Скабрин 

14/ Ибрахим Кондушев, с. Юндола, физическо лице 

15/ „Айредин 1970“ ЕООД, с. Кръстава, ЕИК: 202401848 с представляващ Айредин Еюпов 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

            

 

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 

 

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 

№ 279/29.06.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 29.06.2022г., с Протокол №155 от 

29.06.2022г. 

 

ОТНОСНО:  Настъпили промени в членовете на МИГ Белово, Септември, Велинград 

 

 

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

РЕШИ: 

 

Да бъдат актуализирани данните за актуалните членове на Общото събрание на МИГ 

съобразно настъпилите промени: 

 

1. За земеделски производител Иван Георгиев Томев, сектор „Животновъдство“, гр. Белово 

се добавя информация за Булстат: 178662999. 

 

2. За земеделски производител Десислав Георгиев Пенев, сектор „Растениевъдство“, с. 

Дъбравите се добавя информация за Булстат: 178636698. 

 

3. За земеделски производител Младен Ангелов Величков, сектор „Растениевъдство“, с. 

Варвара се добавя информация за Булстат: 178611015. 

 

4. За „СВ – 98“ ЕООД, гр. Белово, ЕИК: 202013685 се вписва като представляващ 

Владимир Стоянов Блажев. 

 

5. За НЧ „ИСКРА 1881“, с. Сестримо, ЕИК: 112074333 се вписва като представляващ НЧ 

„ИСКРА 1881“ в Общото събрание на МИГ Ненка Крумова Тодорова – председател.  

 

6. За НЧ „Тодор Каблешков - 1874“, с. Голямо Белово, ЕИК: 112048559 се вписва като 

представляващ НЧ „Тодор Каблешков - 1874“ в Общото събрание на МИГ Росица 

Методиева Терзиева – председател.  
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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  

7. За НЧ „Благой Захариев-1932“, гр. Белово, ЕИК: 112048573 се вписва като 

представляващ НЧ „Благой Захариев-1932“ в Общото събрание на МИГ Цветанка 

Боркова Ангелова – секретар. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

            

 

Председател на УС на МИГ…………/п/………. 

                                  /Елена Канлиева/  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

 

mailto:migvsb@abv.bg
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