
1 

9 
 
 

 

Програма за развитие на селските райони 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ 
 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“  

 

Протокол № 01/11.03.2020 г. 
 

 

Провеждане на заседанието: 
на основание чл. 26 ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружение «МИГ Перущица-Родопи» и на 
основание Решение № 3, Протокол № 01/17.02.2020 г. на Управителния съвет 
 
 
Дата и време на провеждане: 11.03.2020 г. /сряда/, 16:00 часа. 
 

Mясто на провеждане: с. Брестовица, община Родопи, пл. Съединение № 1 
 

 

На заседанието в 16:00 ч. присъстват 21 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.  

Председателят на УС г-жа Румяна Самоковарева 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 – Гергана Христова. Емилия Янкулова – 
член на УС предложи г-жа Румяма Самоковарева да бъде избрана за Председател на ОС. 
Предложенията бяха приети с единодушие от присъстващите членове на ОС. 

Председателят на ОС, г-жа Румяна Самоковарева, предложи заседанието да протече при 
следния 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ Перущица-Родопи 
за 2019 г.; 

2. Промени в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на 
сдружението; 

3. Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” за 
2019 г.; 

4. Разни. 
 

 
Предложението на г-жа Самоковарева бе подложено на гласуване. 

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: № 1, прието с Протокол № 01/11.03.2020 г. 

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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ОС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи“ реши събранието да се 

проведе при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ Перущица-Родопи 
за 2019г.; 

2. Промени в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на 
сдружението; 

3. Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ”МИГ Перущица-Родопи” за 
2019 г.; 

4. Разни. 
 

Прието с 21 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“. 
 

По т. 1 от Дневния ред: 
Председателят на ОС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” г-жа 

Румяна Самоковарева запозна присъстващите с Обобщен годишен доклад за извършени дейности 
на МИГ Перущица-Родопи за 2019г.; 

Г-жа Самоковарева даде думата за мнения и въпроси, след което подложи на гласуване. 
Членовете на ОС взеха следните решения: 
 

РЕШЕНИЕ № 2 
Протокол № 01/11.03.2020 г. 

 
На основание чл. 25, ал.1, т.13 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущица – 
Родопи“ 

РЕШИ: 
 

Приема Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ Перущица-Родопи за 
2019г. 

Прието с 21 гласа „За” и 0 гласа „Против” 
 
 

 
 
 

По точка 2 от Дневния ред:  
Председателят на ОС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” г-жа 

Румяна Самоковарева запозна присъстващите,че е постъпило заявление с вх. № 7/11.03.2020 г. за 
промяна в законно представляващите на НЧ „Наука- 1919“ с. Крумово и представляващия 
читалището в ОС на МИГ, както следва: законно предствляващи са ГЕРГАНА ПЕТРОВА 
ХРИСТОВА и ИЛИЯНА ИЛИЕВА ЛУЛЧЕВА и представляващ в ОС на МИГ става ГЕРГАНА 
ПЕТРОВА ХРИСТОВА. 

Председателят на ОС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” г-жа 
Румяна Самоковарева запозна присъстващите, че е постъпило заявление с вх. № 8/11.03.2020 г. за 
промяна в законно представляващите на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1920“ с. Браниполе и стават както 
следва: законно предствляващи са Кера Иванова Тошева и Ваня Борисова Гишина.  
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Председателят на ОС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” г-жа 
Румяна Самоковарева запозна присъстващите, че е постъпило заявление от „Пролайн” ЕООД с вх. 
№ 14/11.03.2020 г. със законно представляващ Николай Костов, с което ни уведомява, че 
представляващ по пълномощие става Юлия Атанасова Атанасова, ЕГН 7  с постоянен 
адрес с.Крумово, ул. Хан Крум № 31. 

Председателят на ОС на Сдружение „Местна инициативна група 
Румяна Самоковарева запозна присъстващите за промени в законно предс
Родопи и Община Перущица, както следва: 

- На основание на Решение № 57/06.11.2019 г. на ОИК Об
представляващ на Община Родопи е Павел Михайлов Михайлов;

- На основание на Решение № 1/07.11.2019 г. на ОИК Общи
представляващ на Община Перущица е Мариа Асенова Витанова-В

Председателят на ОС на Сдружение „Местна инициативна група 
Румяна Самоковарева запозна присъстващите с постъпило заявление с в
прекратяване на членство в УС на МИГ на Спас Милков Шопов от квотат

Г-жа Самоковарева предложи ОС на МИГ да гласува прекратява
МИГ на Спас Милков Шопов, с адрес с. Брестовица, ул. Пейо Яворо
нестопански сектор. 

Г-жа Самоковарева даде думата за мнения и съображения, с
гласуване. 
Членовете на ОС взеха следните решения: 

РЕШЕНИЕ № 3 
Протокол № 01/11.03.2020 г. 

На основание чл. 25, ал.1, т.7 от Устава на МИГ, Общото събрание
Родопи“ 

РЕШИ: 

Прекратява членството на Спас Милков Шопов, с адрес с. Брестов
12, от квотата на нестопански сектор в Управителния съвет на Сдружени
група Перущица-Родопи“. 

Прието с 21 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

Председателят на ОС на Сдружение „Местна инициативна група 
Румяна Самоковарева запозна присъстващите с постъпило заявление за п
в УС на МИГ на „Домейн Юстина“ ЕООД от квотата на стопански сектор
Г-жа Самоковарева предложи ОС на МИГ да гласува прекратяване на чл
„Домейн Юстина“ ЕООД, с адрес с. Устина, пощ. код 4228, ул.Никола Пе
стопански сектор. 
Г-жа Самоковарева даде думата за мнения и съображения, след което под
Членовете на ОС взеха следните решения: 

РЕШЕНИЕ № 4 
Протокол № 01/11.03.2020 г. 
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На основание чл. 25, ал.1, т.7 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущица – 
Родопи“ 

РЕШИ: 

Прекратява членството на „Домейн Юстина“ ЕООД, с адрес с. Устина, пощ.код 4228, ул. 
Никола Петков № 51, от квотата на стопански сектор. в Управителния съвет на Сдружение 
„Местна инициативна група Перущица-Родопи“. 

Прието с 21 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

Г-жа Самоковарева предложи като член на УС да бъде приет община Перущица, от квотата 
на публичен сектор. 

Г-жа Самоковарева даде думата за мнения и съображения, след което подложи на 
гласуване. 

Г-жа Самоковарева предложи да се гласува приемането на община Перущица, ЕИК 
115246756, с адрес гр.Перущица, община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, с представляващ 
Мария Асенова Витанова-Вълканова, ЕГН 7609064757, от квотата на публичния сектор в 
Управителния съвет на МИГ. 
Членовете на ОС взеха следните решения: 

РЕШЕНИЕ № 5 
Протокол № 01/11.03.2020 г. 

На основание чл. 25, ал.1, т.7 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущица – 
Родопи“ 

РЕШИ: 

Приема за член на Управителния съвет на Сдружението „МИГ Перущица-Родопи“ община 
Перущица, ЕИК 115246756, с адрес гр. Перущица, община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, с 
представляващ Мария Асенова Витанова-Вълканова, ЕГН 7609064757, от квотата на публичния 
сектор в Управителния съвет на МИГ. 

Прието с 21 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

Г-жа Емилия Янкулова предложи като член на УС да бъде приет НЧ „Наука-1919“ с. 
Крумово, от квотата на нестопански сектор. 

Г-жа Самоковарева даде думата за мнения и съображения, след което подложи на 
гласуване. 

Г-жа Самоковарева предложи да се гласува приемането на Народно читалище „Наука-1919 
г.“, ЕИК 000456979, с адрес с. Крумово, община Родопи, ул. Абагар №1а, от квотата на 
нестопанския сектор със законно представляващи ГЕРГАНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА и ИЛИЯНА 
ИЛИЕВА ЛУЛЧЕВА и представляващ в МИГ Перущица-Родопи ГЕРГАНА ПЕТРОВА 
ХРИСТОВА, в Управителния съвет на МИГ. 
Членовете на ОС взеха следните решения: 

РЕШЕНИЕ № 6 
Протокол № 01/11.03.2020 г. 
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На основание чл. 25, ал.1, т.7 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущица – 
Родопи“ 

РЕШИ: 

Приема за член на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи, Народно 
читалище „Наука-1919 г.“, ЕИК 000456979, с адрес с.Крумово, община Родопи, ул.Абагар №1а, от 
квотата на нестопанския сектор със законно представляващи ГЕРГАНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА и 
ИЛИЯНА ИЛИЕВА ЛУЛЧЕВА в Управителния съвет на МИГ. 

Прието с 21 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

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

следния състав: 

1. Община Родопи с Булстат 000472200, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,

обл. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1А с представляващ Румяна Иванова

Самоковарева с ЕГН 7105214399 – публичен сектор;

2. Община Перущица,  ЕИК 115246756, със седалище и адрес на управление гр.Перущица,

община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, с представляващ Мария Асенова Витанова-

Вълканова с ЕГН 7609064757- публичен сектор;

3. „Янкулова 92” ЕООД с ЕИК: 203742927 със седалище и адрес на управление гр.

Перущица, ул. „Васил Соколски” №36, представлявано от Емилия Стойкова Янкулова

с ЕГН: 4810084617 – стопански сектор;

4. Земеделски производител Петър Йорданов Андонов с ЕГН 8907184442, с.

Ягодово,община Родопи, ул. „Христо Ботев” №35  – стопански сектор;

5. Христо Георгиев Джалъзов, ЕГН 4210314404, с постоянен адрес гр. Перущица, общ.

Перущица, ул. Петко Каравелов № 15- нестопански сектор;

6. Народно читалище „Наука-1919 г.“, ЕИК 000456979, със седалище и адрес на

управление с. Крумово, община Родопи, ул. Абагар №1а, с представляващ в МИГ

Перущица-Родопи Гергана Петрова Христова с ЕГН 8203225770 – нестопански

сектор;

7. НЧ „Просвета – 1929”, с. Белащица с Булстат 000457458, със седалище и адрес на

управление с. Белащица, община Родопи, ул. Пенчо Славейков № 43 с представляващ в

МИГ Перущица-Родопи Магдалена Василева Димитрова с ЕГН 7705104412 –

нестопански сектор.

Г-жа Самоковарева запозна присъстващите с постъпило заявление с вх. № 13/11.03.2020 г. 
от ЗП Йордан Георгиев Анчев, ЕГН 7407204683 от квотата на стопански сектор за прекратяване 
на членство в общо събрание на СНЦ “МИГ Перущица-Родопи“. 
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Г-жа Самоковарева предложи да се гласува освобождаването от ОС на ЗП Йордан Георгиев 
Анчев. 
 Членовете на ОС взеха следните решения: 

РЕШЕНИЕ № 7 
Протокол № 01/11.03.2020 г. 

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

РЕШИ: 

Освобождава от членство в Общо събрание на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи, 
земеделски производител Йордан Георгиев Анчев, ЕГН 7407204683 от квотата на стопански сектор. 

Прието с 21 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

Председателят на ОС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” г-жа 
Румяна Самоковарева запозна присъстващите с постъпилата номинация за членство в ОС на МИГ 
на Земеделски производител Константин Вихъров Витанов, БУЛСТАТ 7912044628, с постоянен 
адрес гр. Перущица, община Прущица, ул. Иван Вазов № 66, от квотата на стопанския сектор. 

Г-жа Самоковарева предложи ОС на МИГ да гласува приемането на Земеделски 
производител Константин Вихъров Витанов, БУЛСТАТ 7912044628, с постоянен адрес гр. 
Перущица, община Прущица, ул. Иван Вазов № 66, от квотата на стопанския сектор в Общо 
събрание на МИГ. 
Г-жа Самоковарева даде думата за мнения и съображения, след което подложи на гласуване. 
Членовете на ОС взеха следните решения: 

РЕШЕНИЕ № 8 
Протокол № 01/11.03.2020 г. 

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

РЕШИ: 

Приема за член на Общо събрание на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи, Константин 

Вихъров Витанов, БУЛСТАТ 7912044628, с постоянен адрес гр. Перущица, община Перущица, 

ул. Иван Вазов № 66, от квотата на стопанския сектор. 

Прието с 21 гласа „За” и 0 гласа „Против” 

По т. 3 от Дневния ред: 

Г-жа Самоковарева представи подробно на членовете на ОС предложения Годишния финансов 

отчет на СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” за 2019 г. Членовете на ОС имаха възможност да 

коментират и разгледат ГФО за 2019 г. Поради липса на предложения, ГФО за 2019 г. бе 

подложен на гласуване 



РЕШЕНИЕ № 9 

Протокол № 01/11.03.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 13 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущица -

1. Приема Годишния финансов отчет на СНЦ”МИГ Перущица-Родоии” за 2019 г. без

забележки. Председателят г-жа Самоковарева, съгласно Пълномощно да предприеме

необходимите действия за представяне на ГФО за 2019 г. в Търговския регистър и

обявяването му.

Прието с 21 гласа „За” и 0 гласа „Против”

Родопи“
РЕШИ : *

часа.

Румяна Самоковарева
Председател на ОС \

Емилия Янкулова
Секретар на ОС

Гергана Христова
Преброител на ОС
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