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Програма за развитие на селските райони 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ 

 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“  
 

Протокол № 02/25.05.2018 г. 
 

 

Провеждане на заседанието: 

на основание чл. 26 ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружение «МИГ Перущица-Родопи» и на 

основание Решение № 6, Протокол № 03/17.05.2018 г. на Управителния съвет 

 

 

Дата и време на провеждане: 25.05.2018 г., петък, 10:00 часа. 
 

Mясто на провеждане: с. Брестовица, Музей на виното „Влаховата къща“. 

 

На заседанието в 10:00 ч. присъстват 19 члена на Сдружението, което е повече от 2/3 от 

всички членове на Сдружението. На основание чл. 28 от Устава на МИГ „Перущица-Родопи”, има 

кворум и заседанието може да се проведе.  

Заместник - Председателят на УС г-н Константин Витанов откри заседанието като 

предложи следните процедурни решения: протоколът да се води от Емилия Янкулова – член на 

УС на Сдружението като секретар на ОС, преброител да бъде – Спас Шопов. Предложенията бяха 

приети с единодушие от членовете на ОС. 

Председателят на ОС, г-н Константин Витанов, предложи  заседанието да протече при 

следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. Приемане на нови членове на Сдружението; 

2. Промени в Управителния съвет на Сдружението; 

3. Освобождаване на членове на ОС на Сдружението; 

4. Актуализиране на СВОМР на „МИГ Перущица – Родопи“; 

5.  Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ”МИГ Перущица-

Родопи” за 2017 г. 

6. Разни. 

 

Предложението на г-н Витанов бе подложено на гласуване. 
 

ПРОЦЕДУРНО  РЕШЕНИЕ: № 02, прието с Протокол № 02/25.05.2018 г. 

 

ОС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи“ реши събранието да се 

проведе при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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1. Приемане на нови членове на Сдружението; 

2. Промени в Управителния съвет на Сдружението; 

3. Освобождаване на членове на ОС на Сдружението 

4. Актуализиране на СВОМР на „МИГ Перущица – Родопи“; 

5. Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Перущица-

Родопи” за 2017 г. 

6. Разни. 

Прието с 19 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“. 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

Заместник - Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-

Родопи” г-н Константин Витанов запозна присъстващите с постъпилата номинация за членство в 

ОС на МИГ на НЧ „Просвета – 1929“, с. Белащица, представлявано от Ангел Василев Младенов 

от квотата на нестопанския сектор. УС на НЧ „Просвета – 1929“, с. Белащица има взето решение 

за участие в Общото събрание на МИГ и да бъде представлявано от Магдалена Василева 

Димитрова – секретар. 

 

Г-н Витанов даде думата за мнения и съображения, след което ги подложи на гласуване. 

Членовете на ОС взеха следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ № 08 

Протокол № 02/25.05.2018 г. 

 

На основание чл. 25, ал.1, т.10 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущина – 

Родопи“ 

РЕШИ: 

 

1. Приема за член на Общото събрание на Сдружението НЧ „Просвета – 1929“, с. Белащица, 

представлявано по пълномощие от Магдалена Василева Димитрова, представител на 

нестопанския сектор. 

Прието с 19 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

 

По т. 2 от Дневния ред: 

Г-н Витанов запозна Общото събрание, че се налагат промени в УС на МИГ.  

Членовете на ОС се запознаха с Решение № 3, прието с Протокол №1/08.02.2018 г. на Общински 

съвет Родопи, с което се заменя г-жа Валентина Хаджиева като представляваща община Родопи в 

органите на СНЦ „МИГ Перущица – Родопи“ и избира нов представител в лицето на г-н Кирил 

Цветанов Гавраилов. На 26.02.2018 г. е проведено заседание на общо събрание на МИГ за 

промени в УС на МИГ и представляващи и решенията са входирани в Търговски регистър и 

регистър на ЮЛНЦ.  Получен е отказ от ТР за вписване на Кирил Гавраилов като представляващ 

община Родопи.  Кирил Гавраилов в периода на пререгистрирането също е подал оставка. След 

постъпило заявление в ОбС Родопи от Кирил Гавраилов за отказ да представлява община Родопи 

в органите МИГ, Общински съвет Родопи с Решение № 101, прието с Протокол № 06/10.05.2018 г. 

заменя Кирил Гавраилов с г-жа Румяна Самоковарева за представляващ Община Родопи в ОС и 

УС на МИГ. 

Г-н Витанов предложи на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 от Устава да се гласува г-жа Румяна 

Самоковарева за представляващ община Родопи в органите на МИГ. 

 

РЕШЕНИЕ № 09 

Протокол № 02/25.05.2018 г. 
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На основание чл. 25, ал.1, т.7 

РЕШИ: 

 

1. Приема за представляващ на община Родопи Румяна Самоковарева в Общото събрание на 

Сдружението.  

 

Прието с 19 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

 

Г-н Витанов уведоми присъстващите за постъпила молба от Сдружение Футболен клуб 

„Брестовица“, представлявано от Георги Ташев за освобождаване от УС на МИГ, поради 

невъзможност да изпълнява задълженията си.  

Г-н Витанов предложи ОС на МИГ да гласува освобождаването на Сдружение Футболен клуб 

„Брестовица“, представлявано от Георги Ташев от УС на МИГ.  

 

РЕШЕНИЕ № 10 

Протокол № 02/25.05.2018 г. 

 

На основание чл. 25, ал.1, т.7 

РЕШИ: 

 

1. Освобождава от Управителния съвет на МИГ Сдружение Футболен клуб „Брестовица“, 

представлявано от Георги Ташев 

Прието с 19 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

 

 

Г-н Витанов предложи на членовете на ОС, за член на УС от квотата на нестопански сектор да 

бъде избран НЧ „Просвета – 1929“, с. Белащица, представлявано по пълномощие от Магдалена 

Василева Димитрова 

 

 Предложението се гласува. 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

Протокол № 02/25.05.2018 г. 

 

На основание чл. 25, ал.1, т.7 от Устава на МИГ 

 

РЕШИ: 

 

Приема за член на Управителния съвет на „МИГ Перущица – Родопи“ НЧ „Просвета – 1929“, с. 

Белащица, представлявано по пълномощие от Магдалена Василева Димитрова.  

Прието с 19 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

 

Г-н Стоян Мишев предложи да бъдат освободени като членове на УС: 

1. Константин Вихъров Витанов  

2. Емилия Стойкова Янкулова  

3. Петър Йорданов Андонов  

4. Костадин Иванов Тотов  

 

Да бъдат вписани нови членове на УС: 

1. Община Перущица със седалище и адрес на управление гр. Перущица, 4225, ул. „Отец 

Паисий” № 2, представлявано от Константин Вихъров Витанов– публичен сектор; 

2. „Янкулова 92” ЕООД, представлявано от Емилия Стойкова Янкулова– стопански сектор; 



4 

3. Земеделски производител Петър Йорданов Андонов, с. Ягодово,община Родопи – 

стопански сектор; 

4. Спортен клуб по баскетбол „Перущица”, със седалище и адрес на управление гр. 

Перущица, представлявано от Костадин Иванов Тотов– нестопански сектор 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

Протокол № 02/25.05.2018 г. 

 

На основание чл. 25, ал.1, т.7 от Устава на МИГ 

 

РЕШИ: 

Приема от Управителния съвет на „МИГ Перущица – Родопи“ да бъдат освободени:  

1. Константин Вихъров Витанов  

2. Емилия Стойкова Янкулова  

3. Петър Йорданов Андонов  

4. Костадин Иванов Тотов  

и да бъдат вписани:  

1. Община Перущица със седалище и адрес на управление гр. Перущица , представлявано от 

Константин Вихъров Витанов – публичен сектор; 

2. „Янкулова 92” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Перущица, представлявано от 

Емилия Стойкова Янкулова – стопански сектор; 

3. Земеделски производител Петър Йорданов Андонов, с. Ягодово,община Родопи – стопански 

сектор; 

4. Спортен клуб по баскетбол „Перущица”, със седалище и адрес на управление гр. Перущица, 

представлявано от Костадин Иванов Тотов – нестопански сектор 

Прието с 19 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

 

След гласуването на членовете на Общото събрание на МИГ, Управителният съвет остава в 

следния състав: 

1. Община Родопи, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, с представляващ 

Румяна Иванова Самоковарева– публичен сектор; 

2. Община Перущица със седалище и адрес на управление гр. Перущица, с представляващ 

Константин Вихъров Витанов – публичен сектор; 

3. „Янкулова 92” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Перущица, представлявано 

от Емилия Стойкова Янкулова– стопански сектор; 

4. Земеделски производител Петър Йорданов Андонов, с. Ягодово,община Родопи,– 

стопански сектор; 

5. Спортен клуб по баскетбол „Перущица”, със седалище и адрес на управление гр. 

Перущица, представлявано от Костадин Иванов Тотов – нестопански сектор; 

6. Спас Милков Шопов, с. Брестовица – нестопански сектор; 

7. НЧ „Просвета – 1929”, с. Белащица, представлявано от Магдалена Василева 

Димитрова  

 

По т. 3 от Дневния ред: Г-н Витанов уведоми присъстващите за постъпила молба от Сдружение 

Футболен клуб „Брестовица“, представлявано от Георги Ташев за освобождаване от ОС на МИГ, 

поради невъзможност да изпълнява задълженията си.  

Г-н Витанов предложи ОС на МИГ да гласува освобождаването на Сдружение Футболен клуб 

„Брестовица“, представлявано от Георги Ташев от ОС на МИГ. 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

Протокол № 02/25.05.2018 г. 

 

На основание чл. 25, ал.1, т. 10 от Устава на МИГ 
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РЕШИ: 

 

Освобождава от Общото събрание на МИГ Сдружение Футболен клуб „Брестовица“, 

представлявано от Георги Ташев 

Прието с 19 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

 

 

По т. 4 от Дневния ред: Г-н Витанов представи подробно на членовете на ОС предложенията за 

актуализация на СВОМР на МИГ, като обясни че това се налага поради промени в нормативната 

уредба и че актуализацията на СВОМР е била подложена на обществено обсъждане в периода 

17.05.2018 г. – 24.05.2018 г. След представяне на промените, членовете на ОС имаха възможност 

да коментират и да направят предложения. Поради липса на други предложения, актуализацията 

на СВОМР бе подложена на гласуване. 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

Протокол № 02/25.05.2018 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 3 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява актуализацията на СВОМР на МИГ. 

 

По т. 5 от Дневния ред: Г-н Витанов представи подробно на членовете на ОС предложения 

Годишния финансов отчет на СНЦ”МИГ Перущица-Родопи” за 2017 г. Членовете на ОС имаха 

възможност да коментират и разгледат ГФО за 2017 г. Поради липса на предложения, ГФО за 

2017 г бе подложен на гласуване 

Прието с 19 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

Протокол № 02/25.05.2018 г. 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 3 

РЕШИ : 

 

1. Приема Годишния финансов отчет на СНЦ”МИГ Перущица-Родопи” за 2017 г. без 

забележки. Заместник Председателят г-н Витанов, съгласно Пълномощно да 

предприеме необходимите действия за представяне на ГФО за 2017 г. в Търговския 

регистър и обявяването му. 

Прието с 19 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

 

 

По т. 6 от Дневния ред: Разни, няма мнения и съображения. 

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Витанов закри заседанието в 12.30 часа. 

 

Константин Витанов 

Председател на ОС  

 

Емилия Янкулова           

Секретар на ОС 

 

Спас Шопов 

Преброител ОС 


