
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа 

инвестира в селските райони” 

 

1 
Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ 

гр. Нова Загора, ул. „24-ти Май“, № 1, ет. 1, офис 1, e-mail: mig@mig-novazagora.org,  

www.mig-novazagora.org 

ПРОТОКОЛ № 3/ 30.09.2021 г. 

 

Днес, 30.09.2021 г., от 16.00 часа, в Заседателна зала на Общински съвет в 

сградата на Община Нова Загора, се проведе Общо събрание при следния: 

1. Регистрация на присъстващите; 

2. Проверка на кворум и избор на протоколчик на Общото събрание; 

3. Промяна състава на Колективния върховен орган; 

4. Гласуване размер на членски внос; 

5. Промяна Устава на Сдружението; 

6. Разни. 

 

След регистрация на присъстващите, Общото събрание беше открито от 

Председателя на Управителния съвет на „МИГ – Нова Загора“ – г-жа Светла Стоянова. 

По т. 2 от дневния ред, след проверка на присъстващите, беше установено, че 

присъстват двадесет и осем  членове от КВО на Сдружението, отсъстващи трима. 

Събранието е легитимно и може да взема решения. Г-жа Светла Стоянова изчете 

предварително обявения Дневен ред и предложи да бъдат избрани, както следва: 

1. За протоколчик – Елена Арабаджиева; 

2. За преброител – Радка Илиева. 

  

Събранието констатира, че не са постъпили други предложения, след което 

единодушно беше прието следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

1. Избира за протоколчик -  Елена Арабаджиева; 

2. Избира за преброител – Радка Илиева. 

 

По т. 3 от дневния ред г-жа Светла Стоянова, председател на УС на „МИГ – Нова 

Загора“ запозна членовете на Колективния върховен орган на Сдружението, че са 

постъпили писмени искания за прекратяване членството на: 

- Велина Павлова Колева, представител на представител на Граждански и НПО 

сектор, физическо лице представител на културно – просветната сфера; 

- Симеон Георгиев Симеонов, Управител на фирма „О‘Сименс“, представител 

на Бизнес сектор; 

- Евгений Марков Милков, Управител на „ЕН – КОН“ ЕООД, представител на 

Бизнес сектор. 
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Като причина за искане прекратяване членството си, представителите на КВО – 

г-жа Велина Павлова Колева и г-н Симеон Георгиев Симеонов са посочили промяна на 

местожителството си извън територията на страната, а г-н Евгений Марков Милков – 

прекратяване на дейността на фирмата си „ЕН – КОН“ ЕООД към настоящия момент. 

На тяхно място г-жа Светла Стоянова предложи да бъдат приети: 

- Генчо Янев Димитров, Директор на Исторически музей – гр. Нова Загора, 

представител на Граждански и НПО сектор, физическо лице представител на 

културно-просветната сфера. С постоянен адрес на територията на СНЦ 

„Местна инициативна група – Нова Загора“; 

- Георги Симеонов Симеонов, съдружник във фирма „СИС ТИ“ ООД, 

представител на Бизнес сектор. С постоянен адрес на територията на СНЦ 

„Местна инициативна група – Нова Загора“ и адрес на управление на фирма 

„СИС ТИ“ ООД – гр. Нова Загора; 

- Стоян Славов Стоянова, Управител на фирма „Сита Пласт“ ЕООД 

представител на Бизнес сектор. С постоянен адрес на територията на СНЦ 

„Местна инициативна група – Нова Загора“ и адрес на управление на фирмата 

– с. Еленово, ул. „Капитан Петко войвода“ № 7, общ. Нова Загора 

На основание чл. 20. (1), т. 3 от Устава на „МИГ – Нова Загора“, във връзка със 

СВОМР на Сдружението, с 28 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“, Общото събрание прие: 

РЕШЕНИЕ № 11 

Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ одобри 

предложението за прекратяване членството на: 

- Велина Павлова Колева, представител на граждански и НПО сектор; 

- Симеон Георгиев Симеонов, Управител на фирма „О‘Сименс“, представител 

на Бизнес сектор; 

- Евгений Марков Милков, Управител на фирма „ЕН – КОН“ ЕООД, 

представител на Бизнес сектор 

И приема на тяхно място: 

- Генчо Янев Димитров – Директор на Исторически музей – гр. Нова Загора, 

представител на Граждански и НПО сектор, физическо лице представител на 

културно – просветната сфера; 

- Георги Симеонов Симеонов, съдружник във фирма „СИС ТИ“ ООД, 

представител на Бизнес сектор; 

- Стоян Славов Стоянов, Управител на фирма „Сита Пласт“ ЕООД 

представител на Бизнес сектор 
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По т. 4 от дневния ред г-жа Светла Стоянова предложи на членовете на 

Колективния върховен орган да бъде гласуван размер на годишен членски внос, както 

следва: 

- За Община Нова Загора – 500,00 лв.; 

- За читалища, участващи в ОС – 10,00 лв.; 

- За ЗС, фирми и физически лица, участващи в ОС – 5,00 лв. 

На основание чл. 20. (1), т. 7 от Устава на „МИГ – Нова Загора“, във връзка със 

СВОМР на Сдружението, с 28 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“, Общото събрание прие: 

РЕШЕНИЕ № 12 

Колективният върховен орган на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ одобри 

предложението на Председателя на УС за въвеждане на размер на годишен членски внос. 

Членовете на КВО следва да заплатят членския внос за текущата 2021 г. в пълен 

размер до м. Декември 2021 г. 

По т. 5 от дневния ред Председателят на УС предложи да бъдат направени 

следните промени в Устава на Сдружението: 

чл. 21 (3) от Устава на Сдружението, касаещ срока за свикване на Общо събрание, 

да бъде променен от едномесечен, на две седмици. Също и чл. 30. (1), отнасящ се за срока 

за свикване на Управителен съвет да бъде променен от седмичен на три работни дни. 

На основание чл. 20 (1), т. 1 от Устава на „МИГ – Нова Загора“, във връзка със 

СВОМР на Сдружението, с 28 гласа „ЗА“, 0 гласа „ ПРОТИВ“ и 0 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“, Общото събрание прие: 

РЕШЕНИЕ № 13 

На основание чл. 20 (1) т. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ Колективния 

върховен орган одобри предложението на Председателя на УС за изменение текста на 

чл. 21. (3) от „Поканата се публикува на интернет страницата на Сдружението и се 

поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на 

сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.“ на „Поканата се публикува 

на интернет страницата на Сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, 

в която се намира управлението на сдружението, най-малко две седмици преди 

насрочения ден.“.  

Променя се и текста на чл. 30. (1) в частта „…Ако Председателят не свика 

заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите 

членове на УС.“ на „…Ако Председателят не свика заседание на УС до три работни дни, 

то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.“ 
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По т. 6 от дневния ред представителите на КВО бяха запознати с текущата дейност 

и въпроси по отношение работата на Сдружението. 

След изчерпване на дневния ред, Събранието беше закрито. 

 

 

 

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

           / Елена Арабаджиева/                                                                            / Светла Стоянова/ 

                                                                                                             

  

Преброител: …………/п/……… 

                         / Радка Илиева/ 
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