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ПРОТОКОЛ № 4/ 26.10.2022 г. 
 
Днес, 26.10.2022 г., от 16.00 часа, в Заседателна зала на Общински съвет 

в сградата на Община Нова Загора, се проведе Общо събрание на СНЦ „МИГ-Нова 
Загора“ 

Председателят на УС Светла Стоянова обяви,че след извършената 
регистрация на членовете на УС е налице необходимия кворум- присъствие на 

повече от половината членове на сдружението,поради което Общото събрание 
може да бъде проведено. 

За Председател на събранието  бе предложен Светла Стоянова, а за 

секретар-протоколист- Елена Арабаджиева. 
След извършено гласуване Общото събрание с 16 гласа „за“ взе следното 

   Р Е Ш Е Н И Е : 
Избира за председател на събранието Светла Стоянова, за секретар –

протоколист Елена Арабаджиева и за преброител – Радка Илиева. 

 
Председателят на събранието предложи то да се проведе при дневен 

ред,обявен в поканата на УС. 
Общото събрание, с 16 гласа „за“ взе следното 
 

   Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Общото събрание да се проведе при следния дневен ред: 
1. Изменение и допълнение на Устава на Сдружението на СНЦ „МИГ – Нова 

Загора“; 

2. Освобождаване на членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Нова 
Загора“; 

3.Избор на членове на УС на СНЦ“ МИГ-Нова Загора“ 
4.Освобождаване на Председателя на УС 
5.Избор на Председател на УС 

 
По т. 1 от дневния ред. 

 
След направени разисквания и предложения, Общото събрание, с 16 гласа 

„за“, взе следното 

 
   Р Е Ш Е Н И Е : 

 
ИЗМЕНЯ  и ДОПЪЛВА следните клаузи в устава на сдружението: 
 

чл. 1 (2) се изменя и придобива следното съдржание: „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”“; 

 
чл. 16 (2) се изменя и добива следното съдържание: „Член на „МИГ 

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

нарушава предвидените в настоящия Устав задължения или извърши други 
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действия, които правят нататъшното му членство в Сдружението невъзможно или 
несъвместимо с целите и дейността на „Местна инициативна група – Нова Загора“; 

 

чл. 16 (3) се изменя и добива следното съдържание: „Решението за 
изключване се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство и може да 

бъде обжалвано пред Общото събрание“; 
 

Добавя нова 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. Преустановил участието си в дейността на „МИГ- Нова Загора“, като не 

е присъствал на повече от две /2/ последователни заседания на общото събрание 
по неуважителни причини или не е изпълнил друго свое задължение в срока, 
определен  от Общото събрание и Управителен съвет. 

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. 
 
В чл. 17 се добавя нова т. 5, а именно – т. 5. Заместник- председател на 

Управителния съвет. 
 

чл. 19 (3) се изменя и добива следното съдържание: „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“; 
 

Чл. 27 (1) се изменя и придобива следното съдържание: на 
„Управителния съвет се състои от 5 /пет/ лица – членове на Сдружението. 
Юридическите лица в УС се представляват от законните представители или 

изрично упълномощени от тях лица, които могат и да не са членове на 
сдружението“; 

 
Чл. 30 (1)  се изменя и придобива следното съдържание: „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; 

 
В Устава се създава нов чл. 32а със следното съдържание: 

Чл. 32а. Заместник- председателят: 
1. Избира се от Управителния съвет  измежду неговите членове. 

2. Изпълнява задълженията на Председателя на УС когато  е оправомощен 
с нарочна заповед от Председателя, или с решение на Управителния съвет; 

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

на „МИГ – Нова Загора“; 
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4. 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.“ 
 

 
По т. 2 от дневния ред. 

 
Председателя  на събранието, запозна присъстващите с   постъпили 

заявления от трима членове на Управителния съвет, с искане за освобождаването 

им като членове на Управителния съвет, но със запазване правото на членство в 
Сдружението, а именно от:Радка Иванова Илиева, ЕТ „Добрев-Комерс-Добри 

Добрев-Еленка Петрова“ и ЕТ „Мади – Мария Василева“,а така също  и с Решение   
599/28.07.2022г. на Общински съвет Нова Загора ,с което е отменено Решение № 
54/28.01.2016 г.  

По т.2 от дневния ред Общото събрание, с 16 гласа „за“, взе следното 
 

   Р Е Ш Е Н И Е : 
 
ОСВОБОЖДАВА  като членове на Управителния съвет РАДКА ИВАНОВА 

ВАСИЛЕВА,ЕТ ДОБРЕВ-КОМЕРС-ДОБРИ ДОБРЕВ-ЕЛЕНКА ПЕТРОВА и ЕТ МАДИ-
МАРИЯ ВАСИЛЕВА и СВЕТЛА БИНЕВА СТОЯНОВА 

 
По т.3 от дневния ред Общото събрание, с 16 гласа „за“, като взе предвид 

Решение № 650/28.09.2022г. на Общински съвет Нова Загора и направените 

предложения,взе следното 
 

   Р Е Ш Е Н И Е :  
 
ИЗБИРА за членове на Управителния съвет на Сдружението: 

- Лиляна Станева Стоянова, ЕГН *********** постоянен адрес ул. „Сан 
Стефано“ № 28 , гр. Нова Загора на територията на СНЦ „Местна инициативна 

група – Нова Загора“. 
- Росица Иванова Колева, ЕГН **********, с постоянен адрес с. Съдиево, 

общ. Нова Загора на територията на СНЦ „Местна инициативна група – Нова 

Загора“; 
- Яна Митева Колева, ЕГН ********** С постоянен адрес ул. „Христо 

Ботев“ № 21, гр. Нова Загора на територията на СНЦ „Местна инициативна група 
– Нова Загора; 

Галя Енева Захариева ЕГН ********** ,с постоянен адрес ул. „Хан Крум“ 

№ 82, гр. Нова Загора. 
 

По т.4 от дневния ред. 
 

Общото събрание,като взе предвид,че с решение № 599/28.07.2022г. на 
Общински съвет Нова Загора е отменено Решение № 54/28.01.2016 г. и за 
представител на Община Нова Загора е определена Галя Енева Захариева-Кмет 

на Община Нова Загора, а с решение № 650/28.09.2022г. е направено 
предложение за член на Управителния съвет на сдруженето и за Председател на 
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Управителния съвет да бъде избрана Галя Енева Захариева, с 16 гласа „за“, взе 
следното  

 

   Р Е Ш Е Н И Е : 
 

ОСВОБОЖДАВА Светла Бинева Стоянова ЕГН ********** като 
Председател на Управителния съвет на сдружението. 

 
По т.5 от дневния ред Общото събрание, като взе предвид цитираните 

решения на Общински съвет Нова Загора, с 16 гласа „за“ взе следното 

 
   Р Е Ш Е Н И Е :  

 
ИЗБИРА  за председател на Управителния свет на сдружението Галя Енева 

Захариева, ЕГН ********** ,която ще представлява сдружението пред трети 

лица. 
 

 
 
След изчерпване на дневния ред, Събранието беше закрито. 

 
Председател на заседанието: ……/п/…………… 

                                                                                                                                       
Протоколчик: ………/п/……………      
                          

                                                                                                            
Преброител: …………/п/…………..      

                        
 

mailto:mig@mig-novazagora.org

