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ПРОТОКОЛ № 3/ 19.08.2022 г. 

 

Днес, 19.08.2022 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, избор на председател на заседанието, протоколчик и 

преброител; 

3. Промяна Устава на Сдружението; 

4. Допълване/ промяна състава на Управителния съвет; 

5. Избор на Председател и Заместник – председател на Управителния съвет; 

6. Промяна състава на Колективния върховен орган на „МИГ – Нова Загора“; 

7. Разни. 

След регистрация на присъстващите, Общото събрание беше открито г-жа Елена 

Арабаджиева – Заместник – председател, избрана с Решение № 13/05.08.2022 г. на УС. 

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

присъстват двадесет и пет /25/ членове от Общото събрание на Сдружението, отсъстващи 

шест /6/ души. Събранието е легитимно и може да взема решения. Г-жа Елена 

Арабаджиева изчете предварително обявения Дневен ред и предложи да бъдат избрани, 

както следва: 

1. За протоколчик – Радка Илиева; 

2. За преброител – Генчо Димитров. 

  

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

единодушно беше прието следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

1. Избира за протоколчик – Радка Илиева; 

2. Избира за преброител – Генчо Димитров. 

По т. 3 от дневния ред г-жа Арабаджиева, Заместник – председател и председател 

на заседанието предложи да бъдат направени следните промени в Устава на 

Сдружението: 

1. чл. 1 (2) от Устава на Сдружението, касаещ наименованието на Сдружението от 

„Наименованието задължително се изписва на български език и може 

допълнително да се изписва на чужд език в превод“ да се промени на 

„Наименованието задължително се изписва на български език, може 

допълнително да се изписва на английски език по следния начин: „Local Action 

Group – Nova Zagora”, съкратено „LAG – Nova Zagora”“; 

2. Текстът на чл. 16 (2) от Устава, отнасящ се за членството в Сдружението от 

„Решението за изключване се взема от Общо събрание при поведение, което прави 

по- нататъшното членство несъвместимо.“ да бъде променен на „Член на „МИГ – 
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Нова Загора“ може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато 

нарушава предвидените в настоящия Устав задължения или извърши други 

действия, които правят нататъшното му членство в Сдружението 

невъзможно или несъвместимо с целите и дейността на „Местна инициативна 

група – Нова Загора“; 

3. Текстът на чл. 16 (3) от Устава, отнасящ се за решение за отпадане от „Решението 

за отпадане се взема от Общото събрание поради невнасяне на установените 

имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението. 

Основанията за отпадането се констатират по ред и с документи, определени от 

Управителния съвет“ да се промени на „Решението за изключване се взема от 

Управителния съвет с обикновено мнозинство и може да бъде обжалвано пред 

Общото събрание“; 

4. Да бъде добавена ал. 4 към чл. 16 със следния текст:  

„Отпадането се счита за настъпило с вземането на решение от Управителния 

съвет, когато член на „МИГ – Нова Загора“: 

1. Не е внесъл в срок две /2/ последователни вноски по членски внос; 

2. Е преустановил участието си в дейността на „МИГ- Нова Загора“, като не 

е присъствал на повече от две /2/ последователни заседания на общото 

събрание по неуважители причини или не е изпълнил друго свое задължение 

в срока, определен  от Общото събрание и Управителен съвет; 

3. Горните обстоятелства се констатират от УС по документи на „МИГ – 

Нова Загора“, който докладва отпадането на Общото събрание и го 

отразява в документацията на Сдружението. 

5. Към раздел Ⅳ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОБЩО 

СЪБРАНИЕ, чл. 17 да се добави т. 4, включваща нова фигура в УС на 

Сдружението, а именно – Заместник- председател на Управителния съвет; 

6. Текстът на чл. 19 (3) от „Правото на участие на общините в Сдружението се 

удостоверява с решения на общинските съвети. Общината се представлява от 

лице/лица, определено/определени с решение на общински съвет да се промени 

на „Правото на участие на Общината в Сдружението се удостоверява с 

решение на общински съвет. Общината се представлява от лице, определено с 

решение на общински съвет“; 

7. Да се промени чл. 20 (1) т. 2 от „Избира и упълномощава членовете на 

Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет“ по следния начин: 

„Избира и упълномощава членовете на Управителния съвет, Председателя и 

Заместник – председателя на Управителния съвет“; 

8. Чл. 27 (1) „Управителния съвет се състои от 5 /пет/ лица – членове на 

Сдружението. Юридическите лица, с изключение на общините, в УС се 

представляват от законните им представители или изрично оправомощени от тях 

лица, които могат и да не са членове на сдружението. Представителите на 

общинските власти в УС могат и да не са членове на сдружението.“ да се промени 

на: „Управителния съвет се състои от 5 /пет/ лица – членове на Сдружението. 
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Юридическите лица в УС се представляват от законните представители или 

изрично оправомощени от тях лица, които могат и да не са членове на 

сдружението“; 

9. Чл. 29 (2) т. 3 „Избира и освобождава изпълнителните и оперативни звена на 

Сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни 

правила и процедури на Сдружението, с изключение на Председателя на 

управителния съвет, който се избира от Общото събрание“ да се промени на  

„Избира и освобождава изпълнителните и оперативни звена на Сдружението, 

чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и 

процедури на Сдружението, с изключение на Председателя и Заместник – 

председателя на управителния съвет, който се избира от Общото събрание“; 

10. Чл. 30 (1) „Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от 

Председателя. Председателят е длъжен да свиква заседанията на УС при писмено 

искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседания на 

УС до три работни дни, то може да се свика от всеки един от заинтересованите 

членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от 

определен негов член.“ Да се промени по следния начин, включвайки фигурата на 

Заместник- председател: „Заседанията на Управителния съвет се свикват и 

ръководят от Председателя. Той е длъжен да свиква заседание на УС при 

писмено изискване на една трета от членовете му. Ако председателят не свика 

заседание на УС до три работни дни, то може да се свика от всеки един от 

заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието 

се ръководи от Заместник- председателя или от определен от УС негов член.; 

11. В устава да се добави чл. 32а, касаещ правомощия на Заместник-председателя, 

а именно: 

„Чл. 32а Заместник- председателят: 

1. Представлява „МИГ – Нова Загора“ в случаите, в които Председателят е в 

обективна невъзможност да изпълнява своите задължения; 

2. Заместник-председателят се избира от Общото събрание измежду 

членовете на Управителния съвет; 

3. Изпълнява задълженията на Председателя на УС при изрично негово 

волеизявление с нарочна заповед или с решение на Управителния съвет; 

4. При изпълнение на своите функции е задължен да защитава интересите на 

„МИГ – Нова Загора“; 

5. За користни действия или нанесени щети на „МИГ – Нова Загора“ в резултат 

на умишлени или невнимателни действия, носи имуществена или друга 

отговорност, предвидена в действащото законодателство, този Устав и 

правилника за дейността на МИГ – Нова Загора.“ 

12. В чл. 33, касаещ изпълнителния директор на Сдружението като т. 1 да се добави 

следния текст: „Изпълнителният директор се назначава с решение на 

Управителния съвет на „МИГ – Нова Загора“ при спазване на минималните 

изисквания, определени в нормативните актове, уреждащи прилагането на 

подхода ВОМР“. Останалите точки, отнасящи се за позицията се запазват като 

тяхната последователност се измества с една надолу; 
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13. В устава да се добави чл. 34а, отнасящ се за представителството пред трети лица, 

а именно: „Чл. 34 а Представителството пред трети физически и юридически 

лица, пред държавни, обществени и международни организации ще се 

осъществява заедно и поотделно от председателя на УС и Изпълнителния 

директор на „МИГ – Нова Загора“, а в случаите по чл. 32а, т. 1 и т. 3 от настоящия 

устав – от Заместник – председателя на УС на „МИГ – Нова Загора““. 

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

СВОМР на Сдружението, с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ ПРОТИВ“ и  0 гласа „ ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“, Общото събрание прие: 

РЕШЕНИЕ № 9 

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

събрание одобри предложението на заместник – председателя на УС и председател на 

заседанието г-жа Елена Арабаджиева за изменение и допълване на горецитираните 

текстове, а именно: 

1. чл. 1 (2) от Устава на Сдружението, касаещ наименованието на Сдружението от 

„Наименованието задължително се изписва на български език и може 

допълнително да се изписва на чужд език в превод“ се променя на 

„Наименованието задължително се изписва на български език, може 

допълнително да се изписва на английски език по следния начин: „Local Action 

Group – Nova Zagora”, съкратено „LAG – Nova Zagora”“; 

2. Текстът на чл. 16 (2) от Устава, отнасящ се за членството в Сдружението от 

„Решението за изключване се взема от Общо събрание при поведение, което прави 

по- нататъшното членство несъвместимо.“ се променя на „Член на „МИГ – Нова 

Загора“ може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато 

нарушава предвидените в настоящия Устав задължения или извърши други 

действия, които правят нататъшното му членство в Сдружението 

невъзможно или несъвместимо с целите и дейността на „Местна инициативна 

група – Нова Загора“; 

3. Текстът на чл. 16 (3) от Устава, отнасящ се за решение за отпадане от „Решението 

за отпадане се взема от Общото събрание поради невнасяне на установените 

имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението. 

Основанията за отпадането се констатират по ред и с документи, определени от 

Управителния съвет“ се изменя на „Решението за изключване се взема от 

Управителния съвет с обикновено мнозинство и може да бъде обжалвано пред 

Общото събрание“; 

4. Добавя се ал. 4 към чл. 16 със следния текст:  

„(4) Отпадането се счита за настъпило с вземането на решение от 

Управителния съвет, когато член на „МИГ – Нова Загора“: 

1. Не е внесъл в срок две /2/ последователни вноски по членски внос; 

2. Е преустановил участието си в дейността на „МИГ- Нова Загора“, като не 

е присъствал на повече от две /2/ последователни заседания на общото 

събрание по неуважители причини или не е изпълнил друго свое задължение 

в срока, определен  от Общото събрание и Управителен съвет; 
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3. Горните обстоятелства се констатират от УС по документи на „МИГ – 

Нова Загора“, който докладва отпадането на Общото събрание и го 

отразява в документацията на Сдружението. 

5. Към раздел Ⅳ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОБЩО 

СЪБРАНИЕ, чл. 17 се добави т. 4, включваща нова фигура в УС на Сдружението, 

а именно – Заместник- председател на Управителния съвет; 

6. Текстът на чл. 19 (3) от „Правото на участие на общините в Сдружението се 

удостоверява с решения на общинските съвети. Общината се представлява от 

лице/лица, определено/определени с решение на общински съвет се променя на 

„Правото на участие на Общината в Сдружението се удостоверява с решение 

на общински съвет. Общината се представлява от лице, определено с решение 

на общински съвет“; 

7. Променя се чл. 20 (1) т. 2 от „Избира и упълномощава членовете на Управителния 

съвет и Председателя на Управителния съвет“ по следния начин: „Избира и 

упълномощава членовете на Управителния съвет, Председателя и Заместник – 

председателя на Управителния съвет; 

8. Чл. 27 (1) „Управителния съвет се състои от 5 /пет/ лица – членове на 

Сдружението. Юридическите лица, с изключение на общините, в УС се 

представляват от законните им представители или изрично оправомощени от тях 

лица, които могат и да не са членове на сдружението. Представителите на 

общинските власти в УС могат и да не са членове на сдружението.“ се променя 

на: „Управителния съвет се състои от 5 /пет/ лица – членове на Сдружението. 

Юридическите лица в УС се представляват от законните представители или 

изрично оправомощени от тях лица, които могат и да не са членове на 

сдружението“; 

9. Чл. 29 (2) т. 3 „Избира и освобождава изпълнителните и оперативни звена на 

Сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни 

правила и процедури на Сдружението, с изключение на Председателя на 

управителния съвет, който се избира от Общото събрание“ се променя на  

„Избира и освобождава изпълнителните и оперативни звена на Сдружението, 

чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и 

процедури на Сдружението, с изключение на Председателя и Заместник – 

председателя на управителния съвет, който се избира от Общото събрание“; 

10. Чл. 30 (1) „Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от 

Председателя. Председателят е длъжен да свиква заседанията на УС при писмено 

искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседания на 

УС до три работни дни, то може да се свика от всеки един от заинтересованите 

членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от 

определен негов член.“ се променя по следния начин, като се включва 

фигурата на Заместник- председател: „Заседанията на Управителния съвет се 

свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свиква заседание на УС 

при писмено изискване на една трета от членовете му. Ако председателят не 

свика заседание на УС до три работни дни, то може да се свика от всеки един 

от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, 
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заседанието се ръководи от Заместник- председателя или от определен от УС 

негов член.; 

11. В устава се добавя чл. 32а, касаещ правомощия на Заместник-председателя, а 

именно: 

„Чл. 32а Заместник- председателят: 

1. Представлява „МИГ – Нова Загора“ в случаите, в които Председателят 

е в обективна невъзможност да изпълнява своите задължения; 

2. Заместник-председателят се избира от Общото събрание измежду 

членовете на Управителния съвет; 

3. Изпълнява задълженията на Председателя на УС при изрично негово 

волеизявление с нарочна заповед или с решение на Управителния съвет; 

4. При изпълнение на своите функции е задължен да защитава интересите 

на „МИГ – Нова Загора“; 

5. За користни действия или нанесени щети на „МИГ – Нова Загора“ в 

резултат на умишлени или невнимателни действия, носи имуществена 

или друга отговорност, предвидена в действащото законодателство, 

този Устав и правилника за дейността на МИГ – Нова Загора.“ 

12. В чл. 33, касаещ изпълнителния директор на Сдружението като т. 1 се добавя 

следния текст: „Изпълнителният директор се назначава с решение на 

Управителния съвет на „МИГ – Нова Загора“ при спазване на минималните 

изисквания, определени в нормативните актове, уреждащи прилагането на 

подхода ВОМР“. Останалите точки, отнасящи се за позицията, се запазват като 

тяхната последователност се измества с една надолу; 

13. В устава се добавя чл. 34а, отнасящ се за представителството пред трети лица, а 

именно: „Чл. 34а Представителството пред трети физически и юридически лица, 

пред държавни, обществени и международни организации ще се осъществява 

заедно и поотделно от председателя на УС и Изпълнителния директор на „МИГ – 

Нова Загора“, а в случаите по чл. 32а, т. 1 и т. 3 от настоящия устав – от Заместник 

– председателя на УС на „МИГ – Нова Загора““. 

По т. 4 от дневния ред г-жа Елена Арабаджиева, заместник – председател на УС 

на „МИГ – Нова Загора“ и председател на заседанието запозна присъстващите, че са 

постъпили заявления от трима членове на Управителния съвет, с искане за излизане от 

състава на Управителния съвет, но запазване правото на членство в Сдружението, а 

именно на: 

- Радка Иванова Илиева – секретар и представляващ на НЧ „Деско Кръстев – 

1902“, с. Асеновец, общ. Нова Загора, представител на Граждански и НПО 

сектор; 

- Еленка Димитрова Петрова, Управител на фирма ЕТ „Добрев-Комерс-Добри 

Добрев-Еленка Петрова“, представител на Бизнес сектор; 

- Мария Динева Василева, Управител на ЕТ „Мади – Мария Василева“, 

представител на Бизнес сектор. 

Във връзка с решение № 599/28.07.2022 г. на Общински съвет Нова Загора за 

избор на Галя Захариева - кмет, за представител на Община Нова Загора в Общото 
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събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“, г-жа Елена Арабаджиева предложи г-жа 

Захариева да бъде включена като член на Управителния съвет. 

Като причина за исканията си, членовете на Колективния управителен орган са 

посочили лични причини и ангажираност, пораждащи невъзможност за редовно 

присъствие на заседания на Управителен съвет. 

На тяхно място г-жа Елена Арабаджиева предложи да бъдат приети: 

- Лиляна Станева Стоянова, Директор на Професионална гимназия по селско 

стопанство – 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“ на 

мястото на Радка Иванова Илиева – секретар и представляващ на НЧ „Деско 

Кръстев – 1902“, с. Асеновец; 

- Росица Иванова Колева, Земеделски производител, представител на Бизнес 

сектор. С постоянен адрес на територията на СНЦ „Местна инициативна група 

– Нова Загора“ на мястото на Еленка Димитрова Петрова, Управител на фирма 

ЕТ „Добрев-Комерс-Добри Добрев-Еленка Петрова“; 

- Яна Митева Колева, фризьор, представител на Бизнес сектор. С постоянен 

адрес и седалище на управление на самоосигуряващото се лице на територията 

на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора на мястото на Мария 

Динева Василева, Управител на ЕТ „Мади – Мария Василева“. 

На основание чл. 20 (1), т. 2 от Устава на „МИГ – Нова Загора“, във връзка със 

СВОМР на Сдружението, с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“, Общото събрание прие: 

РЕШЕНИЕ № 10 

Общото събрание на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ уважи постъпилите писмени 

искания на: 

- Радка Иванова Илиева – секретар и представляващ на НЧ „Деско Кръстев – 

1902“, с. Асеновец, общ. Нова Загора, представител на Граждански и НПО 

сектор; 

- Еленка Димитрова Петрова, Управител на фирма ЕТ „Добрев-Комерс-Добри 

Добрев-Еленка Петрова“, представител на Бизнес сектор; 

- Мария Динева Василева, Управител на ЕТ „Мади – Мария Василева“, 

представител на Бизнес сектор. 

И одобри включването на следните лица в състава на Управителния съвет на 

Сдружението: 

- Лиляна Станева Стоянова, Директор на Професионална гимназия по селско 

стопанство – 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“ на 

мястото на Радка Иванова Илиева – секретар и представляващ на НЧ „Деско 

Кръстев – 1902“, с. Асеновец; 
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- Росица Иванова Колева, Земеделски производител, представител на Бизнес 

сектор. С постоянен адрес на територията на СНЦ „Местна инициативна група 

– Нова Загора“ на мястото на Еленка Димитрова Петрова, Управител на фирма 

ЕТ „Добрев-Комерс-Добри Добрев-Еленка Петрова“; 

- Яна Митева Колева, фризьор, представител на Бизнес сектор. С постоянен 

адрес и седалище на управление на самоосигуряващото се лице на територията 

на СНЦ „Местна инициативна група – Нова Загора на мястото на Мария 

Динева Василева, Управител на ЕТ „Мади – Мария Василева“; 

- Галя Енева Захариева – кмет на Община Нова Загора. 

По т. 5 от дневния ред г-жа Елена Арабаджиева запозна членовете на Общото 

събрание, че на проведено заседание на Общински съвет на 28.07.2022 г. с Решение № 

599, с което: 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора 

отменя т. 2 и т. 3 от свое Решение № 54/28.01.2016 г.; 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора 

определя Галя Захариева – кмет на Община Нова Загора за представител на 

Община Нова Загора в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на общополезна дейност „Местна инициативна група – Нова 

Загора“. 

За справка на присъстващите членове на Общо събрание бяха представени 

Решение № 54/28.01.2016 г. и Решение 599/28.07.2022 г.  

Предвид горецитираните решения на Общински съвет – Нова Загора СНЦ 

„Местна инициативна група – Нова Загора“ остава без представител на Общината в УС, 

който е и Председател на Управителния съвет и представляващ Сдружението. Г-жа Галя 

Захариева взе думата и предложи на членовете на Колективния върховен орган да бъде 

направен избор за Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ 

като предложи г-жа Елена Стоянова Арабаджиева, член на УС, секретар и представляващ  

НЧ „Д. П. Сивков -1870“. 

Във връзка с промяната на устава на Сдружението и въвеждане на нов орган на 

управление и представителство, а именно Заместник – председател, следва да бъде 

избрано лице от Управителния съвет, което да изпълнява функциите. Г-жа Галя 

Захариева – кмет на Община Нова Загора, предложи на членовете на Колективния 

върховен орган да бъде избрана за Заместник - председател на Управителния съвет на 

СНЦ „МИГ – Нова Загора“. 

На основание чл. 20. (1), т. 2 от Устава на „МИГ – Нова Загора“, във връзка със 

СВОМР на Сдружението, с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ“, Общото събрание прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

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

предложението на г-жа Галя Захариева за Председател на УС и представляващ МИГ – 
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Нова Загора да бъде г-жа Елена Стоянова Арабаджиева, член на УС, секретар и 

представляващ  НЧ „Д. П. Сивков – 1870“, а за Заместник- председател – Галя Енева 

Захариева – кмет на Община Нова Загора. 

По т. 6 от дневния ред г-жа Елена Арабаджиева запозна присъстващите членове 

на КВО, че няма постъпили заявления за членство в Общото събрание на Сдружението 

или искане за прекратяване на такова. По точката не постъпиха последващи разисквания. 

По т. 7 от дневния ред – „Разни“ – въз основа на чл. 34а от Устава на Сдружението, 

членовете на Колективния върховен орган взеха следното: 

РЕШЕНИЕ № 12 

 Избират за представляващи пред трети физически и юридически лица 

Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ и Изпълнителния 

директор. Упълномощават  и задължават – г-жа Елена Стоянова Арабаджиева и г-н 

Никола Петров Николов да заверят с подписите си и внесат в Търговския регистър 

необходимата документация за вписване промяната на обстоятелствата. 

 

След изчерпване на дневния ред, Събранието беше закрито. 

 

 

 

 

 

Заместник- председател УС и председател на КВО: ……/п/………… 

                                                                              / Елена Арабаджиева/                                                                            

 

Протоколчик: ……/п/………..      

                        / Радка Илиева/ 

                                                                                                            

 

Преброител: ……/п/………..      

                        / Генчо Димитров/ 
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