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Секретар на учредителното събрание:…………………………… 
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Протоколист на учредителното събрание: ……………………. 

      Подпис: 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ  

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ 

Днес, 16.08.2016 г., в гр. Хисаря, от 11.00 часа, се състоя Учредително събрание 

(наричано по-долу събрание) за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност. На събранието присъстваха следните лица-

учредители: 

№ Наименование на 

юридическото лице 

– учредител,  

ЕИК/БУЛСТАТ 

Представляващ Населено 

място 

Седалище и 

адрес на 

управление 

Сектор Заинтересована 

страна 

1.  Община Хисаря 

БУЛСТАТ: 

000471671 

Мария Мустакова  

 

гр. Хисаря гр. Хисаря 4180 

ул. „Генерал 

Гурко“ № 14 

Публичен Публични органи 

(общини, кметства 

и други публични 

органи) 

2.  ОУ „Васил Левски“ 

БУЛСТАТ: 

000453381 

Наталия Борисова 

Берберова,  

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, ул. 

„Христо Ботев“ 

61 

Публичен Образователни и 

обучителни 

организации, 

организации в 

областта на 

социалното 

включване и 

маргинализираните 

общности. 

3.  Детска градина 

„Дъга“ 

БУЛСТАТ: 

115101369 

Ваня Колева 

Бегова,  

 

гр. Хисаря гр. Хисаря, ул. 

„Елин Пелин“ 7 

Публичен Образователни и 

обучителни 

организации, 

организации в 

областта на 

социалното 

включване и 

маргинализираните 

общности. 

4.  СУ „Христо 

Смирненски“  

БУЛСТАТ: 

000454825 

Иванка Христова 

Бургова,  

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, ул. 

„Христо Ботев“ 

43 

Публичен Образователни и 

обучителни 

организации, 

организации в 

областта на 

социалното 

включване и 

маргинализираните 

общности. 

5.  НЧ „Н.Й.Вапцаров  

1927 г.“ 

БУЛСТАТ: 

000455934 

Мариана 

Николова 

Вълкова,  

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, ул. 

„Елин Пелин“№ 

1а 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища) 

6.  НЧ „Антон Билкин  

1929 г.“ 

БУЛСТАТ: 

000457262 

Виделина 

Николова Попова 

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, ул. 

„Мушо 

Мушев“№ 4 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища) 

7.  НЧ „Гео Милев  

1907 г.“  

БУЛСТАТ: 

000457764 

Вълка Тодорова 

Пройчева, 

 

с. Старосел С. Старосел, ул. 

„Г. Димитров“ 

54 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища) 

8.  Туристическо 

дружество „Орела 

1935“  

БУЛСТАТ: 

115867364 

Стоян Минчев 

Чолаков,  

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, ул. 

„Ген. Гурко“ 12 

Нестопански НПО от всички 

сектори 



 

  

Секретар на учредителното събрание:…………………………… 

      Подпис: 

Протоколист на учредителното събрание: ……………………. 

      Подпис: 

2 

 

№ Наименование на 

юридическото лице 

– учредител,  

ЕИК/БУЛСТАТ 

Представляващ Населено 

място 

Седалище и 

адрес на 

управление 

Сектор Заинтересована 

страна 

9.  НЧ „Иван Вазов 

1904 г.“  

БУЛСТАТ: 

000455927 

Георги Иванов 

Топузлийски,  

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, ул. 

ул. „Ген. Гурко“ 

23 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища) 

10.  НЧ „Ечо Неделев 

1931“ 

БУЛСТАТ: 

000457305 

Събка Иванова 

Ненова 

 

с. 

Черничево 

с. Черничево, 

ул. „Стойчо 

Дамянов“ 19 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища) 

11.  НЧ „Любен 

Каравелов 1910“ 

БУЛСТАТ: 

000456947 

Диана Василева 

Пенчева, 

 

с. Беловица с. Беловица, 

общ. Хисаря 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища) 

12.  НЧ „Соколов 1919 

г.“  

БУЛСТАТ: 

000457757 

Цонка Ненкова 

Пачева,  

 

с. Паничери с. Паничери, ул. 

„Георги 

Димитров“ 52 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища) 

13.  НЧ „Отец Паисий 

1926 г.“  

БУЛСТАТ: 

000457480 

Генка Рангелова 

Цъцарова, 

 

с. Красново с. Красново, ул. 

1-ва, № 31 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища) 

14.  НЧ "Тодор Др. 

Пашкулов 1928 г." 

БУЛСТАТ: 

000457749 

Минка Вълкова 

Плювкова 

 

с. Старо 

Железаре 

с. Старо 

Железаре, ул. 

"23-та" №1 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища)  

15.  НЧ "Искра 1938 г. "  

БУЛСТАТ: 

000457287 

Иванка Иванова 

Упинова 

 

гр. Хисаря гр. Хисаря, ул. 

"Цар Асен" № 

44 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища)  

16.  НЧ "Никола 

Й.Вапцаров 1928 г.  

БУЛСТАТ: 

000457586 

Петрана Костова 

Ненова, 

 

с.Ново 

Железаре 

с. Ново 

Железаре, ул. 

"1-ва" № 42 

Нестопански Културни 

организации (вкл. 

читалища)  

17.  Сдружение за 

развитие на 

Старосел 

БУЛСТАТ: 

177015852 

Милко Янков 

Запрянов, 

 

с. Старосел с. Старосел, ул. 

Г. Димитров 

Нестопански НПО от всички 

сектори 

18.  СДРУЖЕНИЕ 

"ТУРИСТИЧЕСКО 

ДРУЖЕСТВО 

БУНТОВНА" - с. 

КРЪСТЕВИЧ 

БУЛСТАТ 

115756773 

Костантин 

Василев Узунов, 

 

с. Кръстевич община Хисаря, 

село Кръстевич 

Пощенски код: 

4177 

Нестопански НПО от всички 

сектори 

19.  „БГ ПЛОД 2004“ 

ЕООД, ЕИК: 

203419112 

Тинка Салутска, 

съгласно Решение 

на едноличния 

собственик на 

капитала и  

пълномощно № 

1590/26.02.2015 г. 

с. Паничери с. Паничери, ул. 

„Пею 

Кочанков“ 3 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

20.  „Национал 2009“ 

ЕООД, ЕИК: 

200724201 

Кирчо Димитров 

Иванов, 

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, ул. 

Ген.Гурко 12 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

21.  ЕТ „Д-р Георги 

Зафиров – ВЕТ“ 

ЕИК: 201570681 

Георги Ангелов 

Зафиров,  

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, ул. 

Бузлуджа 10 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

22.  ЗП  

Станьо Данчев 

Цоковски 

БУЛСТАТ 

Станьо Данчев 

Цоковски 

 

с. Старосел село Старосел Стопански Земеделски 

производители и 

преработватели 
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№ Наименование на 

юридическото лице 

– учредител,  

ЕИК/БУЛСТАТ 

Представляващ Населено 

място 

Седалище и 

адрес на 

управление 

Сектор Заинтересована 

страна 

8605274401 

23.  ЗП Мирослав 

Спасов Дадански 

БУЛСТАТ: 

7508104384 

Мирослав Спасов 

Дадански,  

 

с. Старосел с. Старосел, ул. 

Отец Паисий 19 

Стопански Земеделски 

производители и 

преработватели 

24.  ЕТ „Никола-Велика 

Безиргянов“ 

ЕИК: 200534757 

Велика Груева 

Безиргянова,  

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, ул. 

„Христо Ботев“ 

25 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

25.  ГПК „Наркооп“ 

град Хисаря, ЕИК:  

000435593 

Ана Атанасова 

Бадова 

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, ул. 

Д.Благоев 6 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

26.  ЕТ „Цветан 

Трончев“ 

ЕИК:  202419718 

Цветан Ганчев 

Трончев,  

 

гр. Хисаря гр.Хисаря, 

Бул.Христо 

Ботев 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

27.  „ЕЙ ДЖИ 

Холидейс“  ООД 

ЕИК: 115610882 

Емил Нанев 

Нанев, 

 

гр. Хисаря гр.Хисаря, 

Христо Ботев № 

15 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

28.  ЕТ "БИЗНЕС - 

НЕШО НЕДЕВ" 

ЕИК 115229899 

Нешо Танчев 

Недев,  

 

гр. Хисаря гр.Хисаря, 4180 

ул. Димитър 

Фантето № 9, 

ет. 2 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

29.  ЗП Атанас Петков 

Кисьов 

БУЛСТАТ: 

9510224569 

Атанас Петков 

Кисьов, 

 

гр. Хисаря Гр. Хисаря, бул. 

„Христо Ботев“ 

№ 17, ет. 3 

Стопански Земеделски 

производители и 

преработватели 

30.  ЕТ „Михаела 

Борукова“, ЕИК: 

202548143 

Михаела 

Борукова 

 

гр. Хисаря гр. Хисаря, 

ул.Асен 

Златаров № 024 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

31.  ЗП Станислав 

Мерджанов, 

БУЛСТАТ: 

8111164600 

Станислав 

Мерджанов 

 

с. Ново 

Железаре 

село Ново 

Железаре 

Пощенски код: 

4167 ул. 1-ва № 

3 

Стопански Земеделски 

производители и 

преработватели 

32.  „Агарикус Трейд“ 

ООД, ЕИК: 

201779297 

Иван Цончев 

Славчевски, 

 

гр. Хисаря гр.Хисаря, ул. 

Цар Асен № 31 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

33.  Кооперация 

"АГРОКОМЕРС - 

98" 

ЕИК 115189903 

Атанас Петров 

Куковски,  

 

гр. Хисаря гр.Хисаря, ул. 

„В. Петлешков“ 

№ 12 

Стопански Предприятия извън 

сектора на 

земеделието 

Преди откриването на събранието беше извършена регистрация на учредителите. 

Регистрацията беше извършена както следва: 

1. Преглед на юридическите лица в публичния Търговски регистър и Регистър 

БУЛСТАТ относно управителни органи, представляващи лица и др. релевантни 

факти и обстоятелства. 

2. Преглед на представените документи за представителство на лицата – решения на 

управителни органи, пълномощни и др. 

3. Преглед на личните документи за идентифициране на всеки от представляващите 

лица. 
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Представените документи, както и доказателства за прегледа в публичните регистри са 

описани в приложения списък на учредителите, както и съответните документи са 

приложени към настоящия протокол. 

След като бе установено, че присъстващите учредители са редовно представлявани, съгласно 

представените документи, описани в списъка на учредителите – неразделна част от 

настоящия протокол, се пристъпи към откриването на събранието. Извърши се поименна 

проверка на представителството в залата, съгласно списъка на учредителите, като беше 

установено, че всички регистрирани учредители (33 бр.) присъстват в залата и се отзовават 

на поименната проверка. 

Събранието бе открито от госпожа Мария Мустакова – общински съветник и представител 

на Община Хисаря, съгласно Решение на ОбС – Хисаря, № 170/19.07.2016 г., която 

предложи следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на протоколист и секретар на учредителното събрание. 

2. Представяне на подхода ВОМР през програмен период 2014-2020 г., изискванията на 

Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 59 

от 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 2015 г., доп., ДВ, бр. 9 от 2016 г., изм. и доп., ДВ, 

бр. 44 от 2016 г.) и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г., 

изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 2016 г.). 

3. Приемане на решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност - сдружение с наименование „Местна 

инициативна група – Хисаря“, наричано по-долу за краткост „МИГ-Хисаря”. 

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и ще осъществява 

общественополезна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Устава, в съответствие с българското и 

международното законодателство, в сътрудничество със сродни български и 

чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на 

централната власт, местното самоуправление и местната администрация, както и с 

представители на бизнеса и неправителствените организации.  

4. Приемане на УСТАВ на „Местна инициативна група – Хисаря“. 

5. Избор на Управителен съвет на МИГ-Хисаря. 

6. Избор на Председател на Управителния съвет на МИГ-Хисаря. 

7. Определяне на имуществени вноски и членски внос. 

8. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на Сдружението 

да подаде всички необходими документи и да регистрира МИГ-Хисаря, по реда на 

действащото законодателство. 

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет единодушно от Учредителното събрание. 

Решение: Учредителното събрание приема предложения дневен ред. 
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Пристъпи се към обсъждане на точките от дневния ред и приемане на решения по всяка от 

тях, както следва: 

1. По т. 1 от дневния ред:  

Избор на протоколист и секретар на учредителното събрание 

Госпожа Мария Мустакова предложи следните лица за секретар и протоколист на 

събранието: 

Цонка Ненкова Пачева – протоколист 

Виделина Николова Попова – секретар. 

Госпожа Мария Мустакова даде думата на учредителите за други предложения. 

Учредителите гласуваха единодушно за прекратяване на предложенията, след което се 

пристъпи се към поименно гласуване на постъпилите предложения.  

След преброяване на гласовете,  

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1: 

1.1.Избира за протоколист на учредителното събрание: Цонка Ненкова Пачева. 

1.2. Упълномощава избрания протоколист по т. 1.1. да изготви протокола от 

настоящото учредително събрание и да подпише същия, като с подписа си 

удостовери верността на взетите решения. 

Гласували „ЗА” – 33 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя учредители. 

1.3. Избира за секретар на учредителното събрание: Виделина Николова Попова. 

1.4. Упълномощава избрания секретар по т. 1.3. да подпомага технически 

провеждането на събранието, в т.ч. да извършва преброяване на гласовете при 

гласуване на решенията. Упълномощава избрания секретар да подпише протокола 

от настоящото учредително събрание, като с подписа си удостовери броя на 

гласовете по всяко едно от взетите решения. 

Гласували „ЗА” – 33 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя учредители. 

 

2. По т. 2 от дневния ред: 

Представяне на подхода ВОМР през програмен период 2014-2020 г. 

Госпожа Мария Мустакова представи подхода ВОМР през програмен период 2014-2020 г., 

изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 

2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 2015 г., доп., ДВ, бр. 9 от 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 

2016 г.) и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 
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периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 2016 г.). 

Госпожа Мустакова разясни отново целта на сформирането на МИГ-Хисаря, която ще 

представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определено за извършване на 

общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира 

стратегия за прилагане на подхода „Водено от Общността местно развитие“ (Стратегия за 

ВОМР) на територията на Община Хисаря, в което делът на представителите на публичния 

сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския 

сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган не превишава 49 на 

сто от имащите право на глас членове. Сдружението следва да се създаде в съответствие с 

изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 

14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

След проведените разисквания, госпожа Мустакова предложи гласуване на решение за 

принципно съгласие от страна на учредителите с подхода ВОМР и спазване на изискванията 

на общата и специална нормативна уредба при формирането и дейността на МИГ Хисаря. 

След преброяване на гласовете,  

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2: 

2. Изразява принципно съгласие с подхода ВОМР и предприемане на действия за 

осигуряване прилагането на подхода на територията на община Хисаря. 

Гласували „ЗА” – 33 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя учредители. 

 

3. По т. 3 от дневния ред:  

Приемане на решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение с наименование „Местна 

инициативна група – Хисаря“ 

 

След проведените дискусии по т. 2 от дневния ред и в резултат на взетото принципно 

съгласие по т. 2, учредителите изразиха мнението си относно необходимостта от създаване 

на МИГ Хисаря и полезността от прилагането на подхода ВОМР на територията. Пристъпи 

се към гласуване. 

След преброяване на гласовете,  

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3: 

3. Учредява Сдружение с наименование „Местна инициативна група – Хисаря“ за 

осъществяване на общественополезна дейност. Наименованието на Сдружението може 

да бъде изписвано и на английски език, както следва: „Lосаl Initiative Group Hisarya”.  
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Сдружението е независимо и доброволно сдружение на физически и юридически лица, 

което представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определено за извършване 

на общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и 

реализира стратегия за прилагане на подхода „Водено от Общността местно развитие“ 

(Стратегия за ВОМР) на територията на Община Хисаря, в което делът на 

представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на 

представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в 

колективния върховен орган не превишава 49 на сто от имащите право на глас 

членове. 

Гласували „ЗА” – 33 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя учредители. 

 

4. По т. 4 от Дневния ред: 

Приемане на УСТАВ на „Местна инициативна група – Хисаря“ 

Всички присъстващи на учредителното събрание са запознати с проекта на Устав на МИГ 

Хисаря. Госпожа Мустакова представи отново основните разпоредби на Устава, както 

следва: 

1. Наименование на Сдружението: 

„Местна инициативна група Хисаря“. Наименование на Сдружението на английски език: 

„Lосаl Initiative Group Hisarya”. 

2. Вид на юридическото лице: 

Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза 

и подлежи на вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност при Министерството на правосъдието. 

Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на дейност в частна полза.  

3. Седалище и адрес на управление на Сдружението: гр. Хисаря, ПК:4180, ул. „Ген 

Гурко” №23 

4. Територия, на която ще се прилага подходът ВОМР 

Сдружението ще осъществява дейността си на територията на Община Хисаря, където ще се 

прилага подходът ВОМР. 

5. Органи за управление на Сдружението: 

 Върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС); 

 Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет. 

Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението, които участват в него лично 

или чрез своите представители. Съставът на Общото събрание е разделен на три квоти, 

съответстващи на трите сектора: нестопански, стопански и публичен. Всяка от трите квоти 

не може да надвишава 49% от гласовете в Общото събрание. 
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6. Изисквания и ограничения за членство в Управителния съвет на Сдружението: 

Управителният съвет е в състав от минимум петима членове (физически лица или 

представители на юридическите лица – членове на Сдружението), измежду които се избира 

Председател, който има правомощията съгласно настоящия Устав. Членовете на 

Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

Съставът на Управителния съвет е разделен на три квоти, съответстващи на трите сектора: 

нестопански, стопански и публичен. Всяка от трите квоти не може да надвишава 49% от 

гласовете в Управителния съвет. 

Член на Управителния съвет на Сдружението и представляващ по закон и пълномощие член 

Управителния съвет, включително и когато член e юридическо лице, трябва да отговарят на 

следните изисквания:   

1. живеят и/или работят на територията на действие на Сдружението; 

2. не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност; 

3. не е в процедура по ликвидация или не е е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или не е преустановил 

дейността си;   

4. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила; видът и размерът на задълженията следва да са 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;  

5. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, установено 

с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която е извършено нарушението;  

6. не е предоставил документ с невярно съдържание или не е представил изискваща се 

информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отказ за 

финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която е извършено нарушението;   

7. не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;   

8. не е нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е 

установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която е извършено нарушението;   

9. не е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:   

а) да повлияе на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на 

някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в 

стратегията за ВОМР, и/или от Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ), свързано с 

одобрението за получаване на финансова помощ, чрез предоставяне на невярна 

или заблуждаваща информация;   
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б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или 

контрол от УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

включен в стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да му даде 

неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова 

помощ;  8. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, че е нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен;  

10. не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за предоставяне на 

финансова помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, договор 

за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, 

довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други 

подобни санкции, което е било разкрито, с изключение на случаите, когато 

неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;  

11. не са констатирани при проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител 

с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна 

палата, значителни недостатъци при спазването на основните задължения по 

изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските 

инвестиционни и структурни фондове, на договор за обществена поръчка, на 

договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело до предсрочното 

им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;   

12. не е извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните 

органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността;   

13. няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ;   

14. не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 

Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 

298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012";   

15. не е обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012, който не може да бъде отстранен;  

16. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна 

длъжност в УО на някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР или в ДФЗ;   

17. не е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ или УО на някоя 

от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР до една година от 

прекратяване на правоотношението;  

18. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:   

а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  
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б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;   

в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;   

г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

 д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;   

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;   

ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;   

з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;   

и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;   

й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;   

к) престъпление, аналогично на тези по букви „а" до „й", в друга държава членка 

или трета страна;   

19. не е лице, предоставящо консултантски услуги на Сдружението и попада в случаите 

по т. 14, 15 и 16.   

Членовете на колективния управителен орган и представляващите членовете на колективния 

управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица, не могат да са свързани 

лица помежду си по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.  

Кмет, заместник-кмет или общински съветник както и юридическо лице, собственост или 

управлявано от кмет, заместник-кмет или общински съветник или на служител на МИГ няма 

право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на стопанския  или 

нестопанския сектор. 

Към датата на избирането си, членовете на Управителния съвет представят декларация за 

липса на описаните по-горе обстоятелства. 

 

7. Представителство 

Сдружението се представлява пред трети лица самостоятелно от Председателя на 

Управителния съвет. Председателят на Управителния съвет има право да упълномощава 

други лица за извършване на отделни действия, доколкото те не надхвърлят пределите на 

представителната му власт. 

8. Предмет на общественополезна дейност на Сдружението: 

Предметът на основна дейност на Сдружението е подпомагане устойчивото и 

конкурентоспособно развитие на територията на община Хисаря чрез подготовка и 

изпълнение на Стратегия за ВОМР на територията на общината по подхода ВОМР на 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съдействие за мобилизиране на 

собствените ресурси на региона, подпомагане развитието на бизнеса, координиране и 

изпълнение на проекти в областта на селското стопанство, икономиката, развитието и 

утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, 

околната среда, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата 

култура; подпомагането на социално слабите, на лицата в неравностойно положение и 

лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагането на социалната интеграция и личностната 
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реализация; защитата на човешките права и на околната среда, както и всякакви други 

дейности, определени със закон. 

9. Цели на Сдружението 

Целите на Сдружението са: 

 Да подпомага устойчивото и конкурентоспособно развитие на територията на община 

Хисаря чрез подготовка и изпълнение на Стратегия за ВОМР на територията на 

общината по подхода ВОМР на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР); 

 Да насърчава устойчивото развитие на местната общност на територията на община 

Хисаря, включването на гражданите в процесите на вземане на решения на местно 

ниво, да подпомага  изграждане на гражданско общество, демократизация и 

прозрачност в дейността на местните органи на управление, чрез осъществяване на 

граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и 

регионални власти; 

 Да подкрепя създаването на подходящи условия за развитието на децата и младежите, 

живеещи на територията на община Хисаря и за повишаване на качеството на 

предоставяните услуги в местната общност. 

 Да подпомага опазването на околната среда и природните ресурси, както и да 

способства за опазване на културните паметници и наследство на територията на 

община Хисаря и за запазване на местната идентичност; 

 Да отговаря за прилагането на Стратегията ВОМР на територията на община Хисаря 

по подхода ВОМР на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и да 

оказва съдействие при реализирането на проекти по конкретни мерки, включени в 

Стратегията; 

 Да работи за повишаване на качеството на живот на територията на общината като 

създава възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите чрез 

разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на 

конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и 

околната среда и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и 

очакванията на членовете на общността; 

 Да създава и поддържа капацитет за успешно прилагане и изпълнение на Стратегия за 

ВОМР; 

 Да насърчава обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други 

селски райони на страната и чужбина;  

 Да повишава информираността и уменията на местните жители относно прилагане на 

подхода ВОМР и насърчаване на активното им участие в процеса на планиране и 

изпълнение на стратегии за местно развитие; 

 Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие чрез подкрепа за 

внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на местния капацитет и 

знания; 

 Да инициира, развива и подпомага създаването и развитието на мрежи за 

сътрудничество на професионален, секторен и териториален принцип; 
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 Да работи за развитие и утвърждаване на уникалните характеристики и идентичност 

на територията на общината и общностите, които я населяват. 

10. Средства за постигане на целите: 

Сдружението ще използва следните средства и може да развива всякакви разрешени от 

закона дейности, за осъществяване и постигане на целите и задачите си, а именно: 

 Подпомага процеса на формулиране и прилагане на Стратегия за ВОМР на 

територията на община Хисаря по подхода ВОМР на ПРСР; 

 Ръководи и технически обслужва процеса по набиране и одобряване на проекти, 

подпомагащи реализирането на мерки, включени в Стратегията за ВОМР и 

предоставя необходимата информация за този процес на Разплащателната агенция 

(РА) по седалище на МИГ, както и осъществява наблюдение на изпълнението на 

проектите, съвместно с РА и Управляващия орган (УО) на програмите; 

 Участва в разработването на местните политики, като и подпомага утвърждаването на 

устойчиви и иновативни практики; 

 Инициира и съдейства за реализирането на проекти и/или дейности, които биха 

подпомогнали запазването на културната идентичност на местната общност и 

популяризирането на историческите и културните й забележителности; 

 Организира и участва в мероприятия, като семинари, изложби, панаири и др. за  

популяризиране на местния потенциал и продукти; 

 Организира кампании за разясняване на законодателството, програмите и проектите 

за развитие на селските райони, свързани с европейската интеграция; 

 Организира семинари, курсове, дискусии, работни срещи и други подобни 

образователни мероприятия за постигане на целите на сдружението,  

 Участва в Националната селска мрежа и Европейската селска мрежа, както и 

международни мрежи на местни инициативни групи за развитие на селските райони; 

 Предоставя необходимата консултантска подкрепа и информация на 

заинтересованите лица (потенциални кандидати) при разработване на проекти, 

подпомагащи реализирането на мерки, включени в Стратегията ВОМР. 

 Изпълнява всякакви други дейности, които способстват за постигане на целите на 

Сдружението. 

11. Допълнителна стопанска дейност 

Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност за набиране на парични 

средства за осъществяване на своите идеални цели, за които е регистрирано, а именно:  

 издателска дейност и обучение; 

 използване и управление на материална и нематериална собственост и средства; 

 маркетинг, рекламни, информационни и консултантски услуги; 

 предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, подпомагащи 

постигането на целите на МИГ Хисаря; 

 организиране на обучения, курсове, семинари и други подобни форуми; 



 

  

Секретар на учредителното събрание:…………………………… 

      Подпис: 

Протоколист на учредителното събрание: ……………………. 

      Подпис: 

13 

 

 изпълнение на всякакви други дейности, подпомагащи постигане на целите на МИГ 

Хисаря. 

Приходите от стопанската дейност се използват единствено за постигане на определените в 

настоящия Устав цели. 

МИГ Хисаря не може да разпределя печалба под никаква форма. Реализираните приходи ще 

бъдат използвани единствено и само за постигане на целите на МИГ Хисаря. 

МИГ Хисаря няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на 

основна дейност, предвиден в Устава. 

12. Имущество на Сдружението: 

Имуществото на Сдружението се състои от: 

 дарения, завещания и безвъзмездни финансирания от български и чуждестранни 

физически и юридически лица; 

 договори с държавни органи, с международни организации или с други лица; 

 доходи от имуществото на МИГ Хисаря и от съвместни или самостоятелни 

дейности, целящи гарантирането на устойчивостта му и постигането на целите 

определени в настоящия Устав; 

 приходи от членски внос и други имуществени вноски; 

 други доходи или приходи, придобити съгласно разпоредбите на закона. 

Имуществото на Сдружението се използва за постигането на поставените с Устава цели. 

Имуществените вноски и членския внос на членовете се определят по вид, размер и срок на 

внасяне от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им. 

13. Членство: 

Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и/ или юридически лица, 

които: 

 желаят да съдействат за постигане на целите на Сдружението, както и за 

осъществяването на Стратегията за ВОМР на община Хисаря, като се ангажират да 

допринасят за дейността на Сдружението според своите възможности; 

 юридическите лица имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ, а 

физическите лица – представители на нестопанския сектор, имат постоянен адрес или 

работят постоянно на територията на действие на Хисаря 

 са представители на нестопанския, стопанския или публичния сектор.  

„Представител на нестопанския сектор" е лице, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и 

физически лица, самоопределящи се като представители на този сектор. Физическите лица 

декларират писмено принадлежността си към този сектор. Общински съветник, кмет, 

заместник-кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като 

представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на нестопанския 

сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ.  

„Представител на стопанския сектор" е лице, регистрирано да извършва дейност по 

Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща 
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техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност по смисъла на § 

1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Общински съветник 

няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на 

стопанския сектор. 

„Представител на публичния сектор” е служител на централната или териториалната 

администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кмет и 

заместник-кмет на община, кметство или район, кметски наместник, общински съветник и 

областен управител, който представлява съответния орган въз основа на писмено решение, 

представено на МИГ, както и публично лице, което получава финансиране от държавния или 

общинския бюджет. 

14. Ограничения и квоти за публичния, стопанския и нестопанския сектор: 

Делът на представителите на всеки един от секторите – публичния, стопанския сектор и 

нестопанския, в Общото събрание и съответно – в Управителния съвет на МИГ Хисаря не 

може да превишава 49 процента от гласовете в съответния орган. 

Управителният съвет има право да откаже членство в Сдружението, ако приемането ще 

доведе до нарушаване на изискванията на ал. 1.  

Член на МИГ Хисаря – част от публичната квота, е задължително Община Хисаря, 

съответно представлявана от определено от Общинския съвет лице. 

15. Прекратяване: 

Сдружението се прекратява: 

 с решение на Общото събрание 

 с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в предвидените от закона 

случаи. 

При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от 

управителния орган или от определено от него лице по реда, предвиден в Закона. 

След проведените обсъждания на проекта на Устав, не постъпиха предложения за промяна 

или допълване, поради което се пристъпи към гласуване на проекта на Устав. 

След преброяване на гласовете,  

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4: 

4.1. Приема Устава на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“. 

4.2. Приетият Устав да бъде подписан от избрания Председател на Управителния съвет 

и приложен към документите на Сдружението в оригинал, с подписа на Председателя, 

който удостоверява съответствието на съдържанието му с приетия на настоящото 

учредително събрание Устав. 

4.3. Приетият и подписан от Председателя Устав, съобразно решенията по настоящата 

точка, да бъде представен в компетентния съд при вписването на сдружението. 

Гласували „ЗА” – 33 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя учредители. 
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5. По т. 5 от Дневния ред: 

Избор на Управителен съвет на МИГ-Хисаря 

Преди да се пристъпи към гласуване на състава на Управителния съвет, госпожа Мустакова 

подложи на гласуване въпроса относно брой членове на Управителния съвет. Тъй като 

Уставът предвижда минимум петима членове на Управителния съвет, следва да бъде взето 

решение относно броя на членовете на управителния орган, които да са не по-малко от 

петима. 

След преброяване на гласовете,  

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5.1: 

5.1. Определя съставът на Управителния съвет на МИГ Хисаря да се състои от 5 

(петима) членове, разпределени както следва: 

- един представител на публичния сектор; 

- двама представители на нестопанския сектор; 

- двама представители на стопанския сектор. 

Гласували „ЗА” – 33 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя учредители. 

Госпожа Мустакова даде думата на присъстващите за предложения за членове на 

Управителния съвет на МИГ Хисаря. Постъпиха следните предложения от присъстващите 

учредители: 

 Предложение за представители на публичния сектор в УС на МИГ Хисаря: 

- Община Хисаря, БУЛСТАТ: 000471671, представлявана от Мария Петкова  

Мустакова, ЕГН: 8309304592, л.к. № 642685367, изд. на 15.08.2011 г. от МВР- гр. 

Пловдив, постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старо Железаре, ул. „14-та” 

№17, упълномощена с Решение на ОбС – Хисаря, № 170/19.07.2016 г. 

 Предложения за представители на нестопанския сектор в УС на МИГ Хисаря: 

- Народно читалище „Соколов 1919”, БУЛСТАТ: 000457757 представлявано от Цонка 

Ненкова Пачева, ЕГН: 6802074450, л.к. № 643096539, изд. на 03.10.2011 г. от МВР – гр. 

Пловдив, постоянен адрес обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Паничери, ул. „Вихър” №5, 

упълномощен с Протокол от заседание на Настоятелството 

- Туристическо дружество „Орела 1935“ , БУЛСТАТ: 115867364, представлявано от 

Стоян Минчев Чолаков, ЕГН: 4410064468, л.к. № 640994437, изд. на 05.10.2010 г. от 

МВР – гр. Пловдив, постоянен адрес обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. 

„Шипка” №3, упълномощен с Протокол от заседание на Управителния съвет на 

Сдружението 

 Предложения за представители на стопанския сектор в УС на МИГ Хисаря: 

- „Национал 2009“ ЕООД, ЕИК: 20072420, представлявано от Кирчо Димитров Иванов, 

ЕГН: 7406170547, л.к. № 641852169, изд. на 07.02.2011 г. от МВР - гр. Пловдив, 
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постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Антон Билкин” №34, 

упълномощен с Решение на едноличния собственик на капитала  

- „ЕЙ ДЖИ Холидейс“  ООД, ЕИК: 115610882, представлявано от Емил Нанев Нанев, 

ЕГН: 5810046429, л.к. № 643642530, изд. на 28.12.2011 г. от МВР – гр. Пловдив, 

постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Камилите” №3, 

упълномощен с Протокол от Общо събрание на съдружниците 

- Станьо Данчев Цоковски, ЕГН: 8605274401, л.к. № 645220008, изд. на 26.05.2014 г. от 

МВР – гр. Пловдив, постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старосел, ул. 

„Александър Стамболийски” №9 – земеделски производител. 

- Народно читалище „Иван Вазов – 1904 г.”, БУЛСТАТ: 000455927 представлявано от 

Георги Иванов Топзлийски, ЕГН: 5510314583, л.к. № 646489159 , изд. на 10.06.2016  г. 

от МВР – гр. Пловдив, постоянен адрес обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Хан 

Крум” №6, ет. 3, ап. 6, упълномощен с Протокол от заседание на Настоятелството. 

Преди да се пристъпи към гласуване, представляващият Народно читалище „Иван Вазов – 

1904 г.“ си направи самоотвод, тъй като няма да бъде в състояние да изпълнява 

задълженията си като член на Управителния съвет. Общото събрание прие направения 

самоотвод и предложеният член на Управителния съвет - Народно читалище „Иван Вазов – 

1904 г.“, не беше подлаган на гласуване. 

Във връзка с постъпилите предложения за членове на управителния съвет, които са повече 

от петима, се пристъпи към  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, КАКТО СЛЕДВА: 

- Гласуване за Община Хисаря, БУЛСТАТ: 000471671, представлявана от Мария 

Петкова Мустакова, ЕГН: 83093045925, л.к. № 642685367, изд. на 15.08.2011 г. от 

МВР – гр. Пловдив, постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старо Железаре, 

ул. „14-та” №17, упълномощена с Решение на ОбС – Хисаря, № 170/19.07.2016 г.: 

Гласували „ЗА” – 32 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1 броя учредители.  

- Гласуване за Народно читалище „Соколов 1919”, БУЛСТАТ: 000457757 

представлявано от Цонка Ненкова Пачева, ЕГН: 6802074450, л.к. № 643096539, изд. 

на 03.10.2011 г. от МВР – гр. Пловдив, постоянен адрес обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. 

Паничери, ул. „Вихър” №5, упълномощен с Протокол от заседание на Настоятелството 

Гласували „ЗА” – 30 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 3 броя учредители.  

- Гласуване за Туристическо дружество „Орела 1935“ , БУЛСТАТ: 115867364, 

представлявано от Стоян Минчев Чолаков, ЕГН: 4410064468, л.к. № 640994437, изд. 

на 05.10.2010 г. от МВР – гр. Пловдив, постоянен адрес обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. 

Хисаря, ул. „Шипка” №3, упълномощен с Протокол от заседание на Управителния 

съвет на Сдружението 

Гласували „ЗА” – 23 броя учредители. 
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Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -  10 броя учредители.  

- Гласуване за „Национал 2009“ ЕООД, ЕИК: 20072420, представлявано от Кирчо 

Димитров Иванов, ЕГН: 7406170547, л.к. № 641852169, изд. на 07.02.2011 г. от МВР - 

гр. Пловдив, постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Антон 

Билкин” №34, упълномощен с Решение на едноличния собственик на капитала  

Гласували „ЗА” – 28  броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 5 броя учредители.  

- Гласуване за „ЕЙ ДЖИ Холидейс“  ООД, ЕИК: 115610882, представлявано от 

Емил Нанев Нанев, ЕГН: 5810046429, л.к. № 643642530, изд. на 28.12.2011 г. от МВР 

– гр. Пловдив, постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Камилите” 

№3, упълномощен с Протокол от Общо събрание на съдружниците 

Гласували „ЗА” –  20 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” -  0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 13  броя учредители.  

- Гласуване за Станьо Данчев Цоковски, ЕГН: 8605274401 л.к. № 645220008, изд. на 

26.05.2014 г. от МВР – гр. Пловдив, постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. 

Старосел, ул. „Александър Стамболийски” №9 – земеделски производител. 

Гласували „ЗА” –  16 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” – 0  броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 17 броя учредители.  

Секретарят на събранието обяви, че измежду трите предложения за членове на 

Управителния съвет от стопанския сектор, най-малко гласове „ЗА“ е получил Станьо Данчев 

Цоковски, поради което в състава на Управителния съвет са избрани другите две 

кандидатури - „Национал 2009“ ЕООД, ЕИК: 20072420 и „ЕЙ ДЖИ Холидейс“  ООД, 

ЕИК: 115610882. 

След проведеното поименно гласуване и на база на резултатите от него,  

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5.2: 

5.2. ИЗБИРА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МИГ ХИСАРЯ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ: 

5.2.1. Представител на публичния сектор в УС на МИГ Хисаря: 

 Община Хисаря, БУЛСТАТ: 000471671, представлявана от Мария Петкова  Мустакова, 

ЕГН: 8309304592, л.к. № 642685367, изд. на 15.08.2011 г. от МВР- гр. Пловдив, постоянен 

адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старо Железаре, ул. „14-та” №17, упълномощена с 

Решение на ОбС – Хисаря, № 170/19.07.2016 г. 

5.2.2 Представители на нестопанския сектор в УС на МИГ Хисаря: 

 Народно читалище „Соколов 1919”, БУЛСТАТ: 000457757 представлявано от Цонка 

Ненкова Пачева, ЕГН: 6802074450, л.к. № 643096539, изд. на 03.10.2011 г. от МВР – гр. 
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Пловдив, постоянен адрес обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Паничери, ул. „Вихър” №5, 

упълномощен с Протокол от заседание на Настоятелството 

 Туристическо дружество „Орела 1935“ , БУЛСТАТ: 115867364, представлявано от 

Стоян Минчев Чолаков, ЕГН: 4410064468, л.к. № 640994437, изд. на 05.10.2010 г. от МВР – 

гр. Пловдив, постоянен адрес обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Шипка” №3, 

упълномощен с Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружението 

5.2.2. Представители на стопанския сектор в УС на МИГ Хисаря: 

 „Национал 2009“ ЕООД, ЕИК: 20072420, представлявано от Кирчо Димитров Иванов, 

ЕГН: 7406170547, л.к. № 641852169, изд. на 07.02.2011 г. от МВР - гр. Пловдив, постоянен 

адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Антон Билкин” №34, упълномощен с 

Решение на едноличния собственик на капитала  

  „ЕЙ ДЖИ Холидейс“  ООД, ЕИК: 115610882, представлявано от Емил Нанев Нанев, 

ЕГН: 5810046429, л.к. № 643642530, изд. на 28.12.2011 г. от МВР – гр. Пловдив, постоянен 

адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. „Камилите” №3, упълномощен с Протокол 

от Общо събрание на съдружниците. 

Управителният съвет се избира за пълен мандат от 5 (пет) години. 

 

6. По т. 6 от дневния ред:  

Избор на Председател на Управителния съвет на МИГ-Хисаря. 

Съгласно приетия Устав на МИГ Хисаря, председателят на Управителния съвет се избира 

пряко от Общото събрание на Сдружението, поради което госпожа Мустакова даде думата 

на присъстващите за предложения за Председател на Управителния съвет, измежду 

избраните членове на Управителния съвет по т. 5. 

Постъпи следното предложение: 

За Председател на Управителния съвет да бъде избрана Мария Петкова  Мустакова, ЕГН: 

8309304592, л.к. № 642685367, изд. на 15.08.2011 г. от МВР- гр. Пловдив, постоянен адрес: 

обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старо Железаре, ул. „14-та” №17, упълномощена с Решение 

на ОбС – Хисаря, № 170/19.07.2016 г., в качеството й на представляващ Община Хисаря, 

БУЛСТАТ: 000471671 – член на Управителния съвет и представител на публичния сектор. 

Учредителите гласуваха единодушно за прекратяване на предложенията, след което се 

пристъпи се гласуване на постъпилото предложение.  

След преброяване на гласовете,  

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6: 

Избира за Председател на Управителния съвет на МИГ Хисаря Мария Петкова  

Мустакова, ЕГН: 8309304592, л.к. № 642685367, изд. на 15.08.2011 г. от МВР- гр. 

Пловдив, постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старо Железаре, ул. „14-та” 

№17, упълномощена с Решение на ОбС – Хисаря, № 170/19.07.2016 г., в качеството й на 

представляващ Община Хисаря, БУЛСТАТ: 000471671 – член на Управителния съвет 

и представител на публичния сектор. 

Гласували „ЗА” – 32 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 
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Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1  броя учредители.  

 

7. По т. 7 от дневния ред:  

Определяне на имуществени вноски и членски внос 

Постъпи предложение на този етап да не бъдат определяни имуществени вноски и членски 

внос на членовете на Сдружението. Предложението беше подложено на гласуване. 

След преброяване на гласовете,  

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7: 

7. Не се определят имуществени вноски и членски внос на членовете на Сдружението. 

Общото събрание може да вземе решение за определяне на членски внос, при 

необходимост, по реда, предвиден в Устава. 

Гласували „ЗА” – 33 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя учредители.  

 

8. По т. 8 от дневния ред:  

Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на Сдружението да 

подаде всички необходими документи и да регистрира МИГ-Хисаря, по реда на 

действащото законодателство. 

Госпожа Мустакова разясни необходимостта от упълномощаване на Председателя на 

Управителния съвет за предприемане на всички правни и фактически действия за 

регистрация на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, по реда на действащото 

законодателство. 

След преброяване на гласовете,  

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8: 

Упълномощава Председателя на Управителния съвет - Мария Петкова  Мустакова, 

ЕГН: 8309304592, л.к. № 642685367, изд. на 15.08.2011 г. от МВР- гр. Пловдив, 

постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Старо Железаре, ул. „14-та” №17 да 

подготви и внесе документите в компетентния съд за регистрация в рамките на 

законоустановения срок, както и в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието. 

Председателят има право да преупълномощава други лица за посочените действия, по 

своя преценка. 

Гласували „ЗА” – 32 броя учредители. 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 броя учредители. 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1 броя учредители.  

 

Поради изчерпване на дневния ред учредителното събрание бе закрито. 

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – 

всеки от които със статута на оригинал. 
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Секретар на учредителното събрание:…………………………. 

      Виделина Николова Попова  

Протоколист на учредителното събрание: ……………………. 

Цонка Ненкова Пачева 

 

Дата: 16.08.2016 г. 


