
У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н  П Р О Т О К О Л  

Днес, 09.03.2016 г., от 10.00 часа в град Мъглиж, пл. „Трети март" № 32 в 
Заседателната зала, в сградата на Община Мъглиж, се проведе Учредително 
/Общо/ събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”,  на което 
присъстваха 49 (четиридесет и девет) представители на местната общност от 
трите сектора (публичен, нестопански и стопански). Поканата за събранието бе 
публикувана в брой от 10.02.2016 г. на вестник „Старозагорски новини” и 
официалните интернет страници на Община Мъглиж, Община Казанлък и 
Община Гурково. 

Гости на събранието са: 
1. Людмила Елкова – юрист 
2. д-р Душо Гавазов – зам. кмет на община Мъглиж 
3. Лилия Цонкова – зам. кмет на община Казанлък 
 
Събранието бе открито от г-н Господин Господинов - Кмет на Община 

Мъглиж, след което даде думата на д-р Душо Гавазов – зам. кмет на община 
Мъглиж, в качеството му на гост с ресор „Устойчиво развитие, хуманитарни 
дейности и евроинтеграция”. 

Господин Господинов – Кмет на Община Мъглиж, даде думата на 
аудиторията за предложения за председателстващ събранието, секретар -
протоколист и преброител на гласовете на настоящото събрание. Поради липса 
на активност в залата, Кметът на Община Мъглиж предложи Стефан Христов, 
за председателстващ Общото събрание. 

Госпожа Рени Малева – зам. кмет на община Мъглиж, предложи г-жа 
Катерина Костова – координатор по проект на подмярка 19.1 "Помощ за 
подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие", 
да бъде  протоколист и преброител на гласове. 

Тъй като нямаше постъпили други предложения, бе подложено на 
гласуване първо предложението за Председател на Учредителното събрание – 
СТЕФАН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ, което бе прието единодушно „ЗА“, след 
което се подложи на гласуване и второто предложение:  Секретар - протоколист 
на Учредителното събрание и преброител на гласовете – КАТЕРИНА ЯНКОВА 
КОСТОВА , координатор по проект на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни 
дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие", след което с 
единодушие взе следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Избира за Председател на учредителното събрание СТЕФАН 

МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ. 
2. Избира за Секретар - протоколист на учредителното събрание и 

преброител на гласовете – КАТЕРИНА ЯНКОВА КОСТОВА, 
координатор по проект на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни 
дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" 



Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно 
действащото законодателство, учредителното събрание на Сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група – Мъглиж, 
Казанлък, Гурково”, следва да се проведе при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък,  Гурково” 
2. Приемане на Устав на сдружението. 
3. Избор на Управителен съвет на сдружението. 
4. Председателят на събранието предложи в точка 4. Други, да бъде 

включено:  
- Определяне на встъпителен членски внос за учредителите на 

сдружението;  
- Избор на касиер на Учредителното събрание. 
 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена 
полза „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” да се проведе 
съгласно предложения дневен ред, а именно: 

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в 
обществена полза „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

2. Приемане на Устав на сдружението. 
3. Избор на Управителен съвет на сдружението. 
4. Председателят на събранието предложи в точка 4. Други, да бъде 

включено: 
 - Определяне на встъпителен членски внос за учредителите на 

сдружението, и  
- Избор на касиер на Учредителното събрание. 
Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във 

връзка с проведеното гласуване и резултатите от него. 

По т. 1 от дневния ред - Вземане на решение за учредяване на 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж, 
Казанлък, Гурково”  

Председателят запозна присъстващите с целта, която се преследва с 
учредяване на Сдружението и предложи да се УЧРЕДИ и регистрира Сдружение 
с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група – Мъглиж, 
Казанлък, Гурково”, със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, п.к. 6180, 
общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, пл. „Трети март” № 32, етаж 1, с предмет на 
дейност:  активно участие за мобилизиране на собствените човешки, стопански и 
финансови ресурси на ТЕРИТОРИЯТА, с цел повишаване на 



конкурентоспособността на местния бизнес и селско стопанство, подобряване на 
екологичната обстановка, разнообразяване услугите за населението и 
повишаване качеството на живот. 

След извършване на горното, Председателят на събранието даде думата на 
желаещи учредители, да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по 
същество. Такива нямаше, поради което Председателят на Събранието предложи 
да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за 
учредяване на Сдружение „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, 
Гурково". Учредителното събрание взе следното: 

РЕШЕНИЕ № 1 

УЧРЕДЯВА Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 
дейност в обществена полза с: 

НАИМЕНОВАНИЕ: „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МЪГЛИЖ, 
КАЗАНЛЪК,  ГУРКОВО”. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. Мъглиж, п.к. 6180, 
община Мъглиж, 

област Стара Загора, пл. „Трети март” № 32, етаж 1. 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Сдружението ще осъществява дейност в 

обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел  
за постигане на следните цели:  

- активно участие за мобилизиране на собствените човешки, стопански и 
финансови ресурси на ТЕРИТОРИЯТА, с цел повишаване на 
конкурентоспособността  на местния бизнес и селско стопанство,  

- подобряване на екологичната обстановка, разнообразяване услугите за 
населението и повишаване качеството на живот. 

  
Гласували „ЗА”  в подкрепа на предложеното проекторешение - 49 броя 

учредители. 
Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма 
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предложеното проекторешение – няма 
 
По т. 2 от дневния ред -  Приемане на Устав на сдружението. 
 
Председателят на събранието даде думата на Людмила Елкова - юрист  да 

представи Наредба № 22 от 14.12.2015 г. и проекта на устав на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково”. 

Господин Виктор Кънчев, предложи да се нанесат корекции на малки 
технически грешки, които е установил в Устава. Неговите предложения се 
приеха единодушно, след което  Учредителното събрание взе следното: 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

Взема се решение Устава да се гласува „ан блок”. Предварително е 
раздаден. 

Приема УСТАВ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 
група – Мъглиж, Казанлък,  Гурково”. 

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение - 49 броя 
учредители. 

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма. 



Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ" относно предложеното проекторешение - 
няма. 

По т. 3 от дневния ред - Избор на Управителен съвет на сдружението. 
 
Председателят на събранието даде думата на присъстващите за 

предложение за избор на Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, при спазване на 
условията на Наредба 22 от 14.12.2015 г. (никой сектор да не надвишава 49%). 
Предложенията постъпиха от аудиторията, както следва: 

 
1. Господин Антонов Господинов, с ЕГН .........., в качеството си на Кмет 

на община Мъглиж, с постоянен адрес: .............................................................; 
2. Рени Мариянова Малева, с ЕГН .........., в качеството си на зам. кмет на 

община Мъглиж, с постоянен адрес: ..................................................................; 
3. Виктор Иванов Кънчев, с ЕГН .........., в качеството си на гл. експерт при 

Общинска администрация гр. Казанлък с постоянен адрес: .............................; 
4. Пламена Писанкънева - Венкова, с ЕГН .......... и постоянен адрес: 

.............., в качеството си на пълномощник на Управителя на „СИЛМИК” ЕООД 
и ЕИК 123653997; 

5. Кольо Атанасов Колев, с ЕГН .......... и постоянен адрес: 
........................................................,  в качеството си на Изпълнителен директор на 
„БУЛМЕТАЛ” АД, гр. Гурково и ЕИК 202189103; 

6. Йонко Стефанов Иванов, с ЕГН .......... и постоянен адрес:......................., 
в качеството си на Управител на „ПРОМАКС”  ЕООД, гр. Мъглиж и ЕИК 
123125416; 

7. Катя Филипова Павлова, с ЕГН .......... и постоянен адрес: ........................,  
в качеството си на представител на НЧ „Развитие – 1921 г.” с. Дъбово, общ. 
Мъглиж и БУЛСТАТ 000804866; 

8. Мария Димитрова Желева, с ЕГН  .......... и постоянен адрес: ..................., 
в качеството си на представител на НЧ „Пробуда -1920 г.” с. Копринка, общ. 
Казанлък и БУЛСТАТ 000805085; 

9. Гергана Величкова Цонева, с ЕГН .......... и постоянен адрес :.................., 
в качеството си на представител на НЧ „Войвода Генчо Къргов – 1920 г.” гр. 
Гурково и БУЛСТАТ 000804291. 

 
След представяне предложенията за избор на Управителен съвет,  

Председателят на събранието даде думата на желаещи учредители да се изкажат, 
зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради 
което Председателят на Учредителното събрание предложи да се премине към 
гласуване на постъпилите предложения за избор на Управителен съвет. 

 
Учредителното събрание взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

1. Господин Антонов Господинов, с ЕГН .........., в качеството си на Кмет 
на община Мъглиж, с постоянен адрес: .............................................................; 

2. Рени Мариянова Малева, с ЕГН .........., в качеството си на зам. кмет на 
община Мъглиж, с постоянен адрес: ..................................................................; 

3. Виктор Иванов Кънчев, с ЕГН .........., в качеството си на гл. експерт при 
Общинска администрация гр. Казанлък с постоянен адрес: .............................; 



4. Пламена Писанкънева - Венкова, с ЕГН .......... и постоянен адрес: 
.............., в качеството си на пълномощник на Управителя на „СИЛМИК” ЕООД 
и ЕИК 123653997; 

5. Кольо Атанасов Колев, с ЕГН .......... и постоянен адрес: 
........................................................,  в качеството си на Изпълнителен директор на 
„БУЛМЕТАЛ” АД, гр. Гурково и ЕИК 202189103; 

6. Йонко Стефанов Иванов, с ЕГН .......... и постоянен адрес:......................., 
в качеството си на Управител на „ПРОМАКС”  ЕООД, гр. Мъглиж и ЕИК 
123125416; 

7. Катя Филипова Павлова, с ЕГН .......... и постоянен адрес: ........................,  
в качеството си на представител на НЧ „Развитие – 1921 г.” с. Дъбово, общ. 
Мъглиж и БУЛСТАТ 000804866; 

8. Мария Димитрова Желева, с ЕГН  .......... и постоянен адрес: ..................., 
в качеството си на представител на НЧ „Пробуда -1920 г.” с. Копринка, общ. 
Казанлък и БУЛСТАТ 000805085; 

9. Гергана Величкова Цонева, с ЕГН .......... и постоянен адрес :.................., 
в качеството си на представител на НЧ „Войвода Генчо Къргов – 1920 г.” гр. 
Гурково и БУЛСТАТ 000804291. 

 
Гласували „ЗА”  в подкрепа на предложеното проекторешение - 49 броя 

учредители. 
Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма 
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предложеното проекторешение – няма 

 
По т. 4 от дневния ред -  Други 
 
Председателят на събранието, предложи да се обсъди членският внос на 

Сдружението.  
Председателят на събранието предложи да се пристъпи към определяне 

размера на членския внос и попълване на необходимите документи от 
учредителите. Председателят разясни на присъстващите, че съобразно 
разпоредбите на Устава, членовете на Сдружението внасят встъпителен 
членски внос в размер, определен от учредителите на Учредителното събрание 
на Сдружението, като встъпителният членски внос е дължим и следва да бъде 
внесен изцяло при учредяване на Сдружението. След размяна на мнения, бе 
предложено: 

Размерът на встъпителния членски внос да бъде, 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. 

 

Учредителите взеха следното:  

РЕШЕНИЕ № 4 

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. 
 
Гласували „ЗА”  в подкрепа на предложеното проекторешение - 49 броя 

учредители. 
Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма 
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предложеното проекторешение – няма 
 
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 
 
Председателят на събранието даде думата за предложения за касиер на 

събранието. Постъпи предложение г-жа Калинка Чернева Гладичева 
Избира единодушно за касиер - КАЛИНКА ГЛАДИЧЕВА 
Председателят на събранието определи двадесет минути за събиране на 

встъпителен членски внос и попълване на необходимите документи от 
учредителите. 

  Председателят докладва, че 49 броя от присъстващите са заплатили 
встъпителния членски внос и са декларирали, че одобряват и приемат Устава на 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък,  
Гурково”, като са положили подписите си.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /                                      СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ: / П / 

/СТЕФАН ХРИСТОВ/                                                                    /КАТЕРИНА КОСТОВА/ 

 
 

 
 
 
 


