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ПРОТОКОЛ № 4 
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

МИГ „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“ 
 
 
 Днес, 31.05.2017 г., в Заседателната зала на Община Мъглиж, се проведе редовно 

заседание на Общото събрание на „МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“, с БУЛСТАТ 

177022537. 

След преброяване на присъстващите се установи, че в 10:00 ч. присъстват 11 от 49 броя 
членове на сдружението. Не е налице предвиденият в Устава кворум за провеждане на Общо 
събрание, поради което провеждането на събранието се отложи с 1 (един) час. 

В 11:00 часа, след преброяване на присъстващите, се установи, че присъстват 20 от 49 
броя членове на сдружението и съгласно чл. 44, ал. 2 от Устава събранието може да се проведе. 

Събранието бе открито от Председателя на Управителния съвет Господин Господинов 
като председател(водещ) на заседанието и същият констатира, че същото е свикано от 
Управителния съвет на сдружението, като за него за уведомени всичките 49 членове, които са 
поканени за днешното заседание по надлежния ред при спазване на устава и закона.  

Господин Антонов Господинов, предложи процедурно предложение за секретар- 
протоколист на днешното събрание да бъдат избрани, Катерина Костова – Експерт по 
прилагане на Стратегията, преброител Рени Малева– член на УС, което бе единодушно прието 
със следните гласове: «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 
 

Общото събрание протече по обявения в поканата  дневен ред: 
 
1. Приемане на годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и 
популяризиране на стратегията за ВОМР по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 
на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 
Гурково” през 2016 г.; 
2. Приемане на годишен  доклад за отчитане изпълнението на  стратегия за водено от 
общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие"  на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 
Гурково” през 2016 г.; 
3.  Приемане на Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 
2016г.; 
4.  Приемане на Годишен финансов отчет за 2016 г.; 
5.  Приемане на Доклад за дейността на Управителния съвет  за 2016 г.; 
6.  Промяна в управителните органи на Сдружението; 
7. Обсъждане на предложения за промени в Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 
Гурково”; 
8.  Освобождаване на стари и включване на нови членове; 
9. Други. 
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Председателя на УС и водещ на Общото събрание, даде думата на Изпълнителния 

директор на МИГ-МКГ – Радостина Вълкова, която представи в резюме доклада на 
подмярка19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие“.  

 
 
По първа точка от дневния ред:  Общото събрание единодушно РЕШИ: 

 
Приема годишен доклад по подмярка19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“  в изпълнение на Споразумение № РД 50-191 от 29.11.2016 г. 
 
Участвали в гласуването 20 членове, от които «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 

 
Председателя на УС и водещ на Общото събрание, даде думата на Изпълнителния директор на 
МИГ-МКГ – Радостина Вълкова, която представи в резюме доклада на подмярка 19.2. 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" 
 

По точка втора от дневния ред:  Общото събрание единодушно РЕШИ:  
 
Приема годишен доклад за отчитане изпълнението на  стратегия за водено от 

общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие"  на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 
Гурково” през 2016 г.  
 
Участвали в гласуването 20 членове, от които «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 
 

Господин Господинов – Председател на УС, даде думата на Изпълнителния директор на 
МИГ-МКГ – Радостина Вълкова, която представи в резюме доклада за дейността на СНЦ „МИГ 
– Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2016 г. 
 
 

По точка трета от дневния ред:  Общото събрание  единодушно РЕШИ:  
 
Приема Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за  

2016 г. 
 
Участвали в гласуването 20 членове, от които «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 
 

Господин Господинов – Председател на УС, даде думата на Изпълнителния директор на 
МИГ-МКГ – Радостина Вълкова, която представи в резюме Годишния финансов отчет на СНЦ 
„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2016 г. 
 
 

По точка четвърта от дневния ред:  Общото събрание  единодушно РЕШИ:  
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Приема Годишен финансов отчет за 2016 година на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” 
 

Участвали в гласуването 20 членове, от които «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 
 

Председателя на УС и водещ на Общото събрание, даде думата на Изпълнителния директор 
на МИГ-МКГ – Радостина Вълкова, която представи в резюме доклада за дейността на 
Управителния съвет  за 2016 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

 
По точка пета  от дневния ред:  Общото събрание единодушно РЕШИ:  
 
Приема Доклад за дейността на Управителния съвет  за 2016 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” 
 

Участвали в гласуването 20 членове, от които «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 
 
 

По точка шеста от дневния ред:  
 
След  като Господин Господинов уведоми Общото събрание, че е постъпило заявление от 
Катя Филипова Павлова като представител на Народно читалище  „Развитие-1921“ за 
оттеглянето му като член на Управителния съвет на Сдружението, поради което е 
необходимо да бъде освободена от мандат и да бъде предложен нов член от квотата на 
нестопанския сектор и пред вид на постъпилите предложения, както следва:  
Рени Малева: „Предлагам за член на Управителния съвет от квотата на нестопанския сектор 
да бъде избран СНЦ „Творецъ” гр. Мъглиж. 
Господин Господинов: „Имате ли други предложения? Няма, Който е съгласен да прекратим 
мандата на НЧ „Развитие – 1921” с. Дъбово и да изберем СНЦ „Творецъ” гр. Мъглиж, като 
член на УС, моля да гласува. 

 
Общото събрание единодушно РЕШИ по т.6 от дневния ред:  

 
1. Освобождава като член на Управителния съвет на сдружението -  Народно читалище 

«Развитие – 1921» с представител Катя Филипова Павлова, който следва да се заличи 
като член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

 
2. Избира за член на Управителния съвет от квотата на нестопанския сектор СНЦ 

„Творецъ” с Булстат 177010944, адрес и седалище гр. Мъглиж, ул. Осми март № 16, с 
Председател на сдружението Росен Миленов Бакалов. 

 
Участвали в гласуването 20 членове, от които «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 

 
 
По точка седем от дневния ред:  Общото събрание  единодушно РЕШИ:  

 

Приемат се следните промени в Устава на Сдружението, като в §1. В Устава на СНЦ 
„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” се правят следните изменения и допълнения: 
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1. Член 23, ал. 1. Всички членове на Сдружението дължат имуществени вноски под 

формата на членски внос, който бива встъпителен и годишен. 
 
(2) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО заплащат встъпителен членски внос при приемането 

си в СДРУЖЕНИЕТО и годишен членски внос, който е диференциран за физически 
юридически лица и общини.  

(3) Размерът на членският внос се определя с решение на Общото събрание и се заплаща 
еднократно в срок до 31 март на текущата година.  

2. Член 32, ал. 1, т. 3. С отпадане  -  не е внесъл в срок членския си внос до 31.03 на 
текущата година; 

3. Член 43, ал. 2. В обявлението за свикване на Общото събрание се посочват дневният 
ред, датата, часът и мястото на провеждането на събранието и по чия инициатива се свиква. 
Най-малко четиринадесет дни преди насрочения ден поканата се поставя на място за обявления 
в сградата на управлението на СДРУЖЕНИЕТО и се обявява и в интернет сайта на 
СДРУЖЕНИЕТО. 

4. Член 43, ал. 5 Извънредно ОС може да бъде свикано по реда на предходните алинеи, 
като покана за неговото свикване следва да бъде оповестена най-малко седем дни преди 
насрочения ден.  

5. Член 54, ал. 6 Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано 
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за 
това от всички негови членове. Възможността за вземане на решения по този ред е предвидена 
единствено за Управителния съвет. 

  
Участвали в гласуването 20 членове, от които «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 

 
 
По точка осем от дневния ред:  Общото събрание  единодушно РЕШИ:  

 

Приема предложението на Управителния съвет, че тъй като по чл. 23, ал. 2, ал. 3 от 
Устава на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” всеки член е длъжен да заплаща годишен 
членски внос, а на основание чл. 32, ал. 1, т. 3 от горецитирания устав, поради неплащане на 
повече от 3 месеца на годишен членски внос, членството се прекратява, поради което: 

 
Прекратява членството на следните членове на Общото събрание 

 
1. ЗП „Атанас Желев” – гр. Гурково; 
2. ЕТ „Хондров – Илиана Димитрова” – с. Ягода; 
3. ФК „Тунджа 2006” ООД – с. Ягода; 
4. ПК „Септември” – гр. Мъглиж; 
5. ЕТ „Николай Пешев - 7777” – гр.  Мъглиж; 
6. НЧ „Неделчо Попов -1939” – с. Конаре; 
7. Силвия Стефанова Денева – с. Дъбово; 
8. Биляна Андреева Иванова – Бенева – с. Дъбово; 
9. Румен Енчев Бенев  – с. Дъбово; 
10. Желка Желева Димова – с. Дъбово; 
11. Иван Митев Караколев – с. Дъбово; 
12. Иван Иванов Радев – с. Юлиево. 
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Участвали в гласуването 20 членове, от които «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 
 

 
Приема нови членове в Общото събрание на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

 
1. НЧ „Освобождение – 1884”, със седалище и адрес на управление с. Шейново, общ. 

Казанлък, Булстат 000806059, с Председател Антония Цветкова Димитрова 
2.  „Анималс Експрес – 75” ЕООД гр. Мъглиж със седалище и адрес на управление гр. 

Мъглиж, ул. Лев Попов № 84  , ЕИК 123681480, Управител Коста Апостолов Костов 
 

Участвали в гласуването 20 членове, от които «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 
 

По точка девет от дневния ред:  Общото събрание  единодушно РЕШИ:  
 

I. Определя размера на встъпителния членски внос, както следва: 

� за Община Мъглиж, Община Казанлък, Община Гурково - 100,00 лева; 
� за юридически лица, представители на стопанския сектор и еднолични търговци - 

50,00 лева; 
� за юридически лица, представители на нестопанския сектор - 20,00 лева. 
� за физически лица - 10,00 лева. 

 
II. Определя размера на годишния членски внос, както следва: 

� за Община Мъглиж, Община Казанлък, Община Гурково - 60,00 лева; 
� за юридически лица, представители на стопанския сектор и еднолични търговци - 

60,00 лева; 
� за юридически лица, представители на нестопанския сектор - 24,00 лева. 
� за физически лица - 24,00 лева. 
 

Участвали в гласуването 20 членове, от които «за» - 20 , «против» - 0, «въздържали се» - 0. 
 
 
Общото събрание на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” възлага на 

Изпълнителния директор на Сдружението – Радостина Вълкова, да представи необходимите 
документи за вписване на приетите на Общото събрание от 31.05.2017 г. промени в 
управлението и Устава за СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” в Старозагорски окръжен 
съд, Регистър БУЛСТАТ и Централния регистър на юридически лица. 

 
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” бе закрито. 
 
 

 
 

ПРОТОКОЛИСТ: / П /                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / П / 
                             /К. КОСТОВА/                                                             /Г. ГОСПОДИНОВ/ 


