
                              

 

 

 

 

                 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕВЕСТИНО - КЮСТЕНДИЛ 
 

                        с. Невестино, област Кюстендил  п.к. 2595; ул. „Махала Синорска” № 22, ет.2, ст. 3 
                тел: 0887651034; e-mail: mignk@abv.bg;   

           

 

П Р О Т О К О Л   
  

от проведено Общо отчетно-изборно събрание на  

Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил“ 

 
Днес 12.07.2021 г., в 17:00 часа, в с. Невестино, община Невестино, област 

Кюстендил, в сградата на  Културно – информационния център, находяща се на ул. 

“Владимир Поптомов” № 29 А, се проведе Общо отчетно-изборно събрание на 

Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил“. 

 

От 32 (тридесет и двама) действителни членове, присъстваха 24 (двадесет и четири) 

редовни членове, съгласно приложен списък на присъстващите членове на ОС на 

Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил“, неразделна част от настоящия протокол. 

 След установяване на кворум, Председателят на УС обяви събранието за редовно и 

го откри. 

 

Събранието се проведе при следния проект за Дневен ред:  

1. Отчет на дейността на Сдружението за 2020 г. 

2. Отчет на бюджета за 2020 г. 

3. Освобождаване на членовете на УС, на Контролния съвет и Председателя  

4. Избор на членове на  Управителния съвет  

5. Избор на членове на  Контролния съвет 

6. Избор на Председател  

7. Приемане на проектобюджет за 2021 г. 

 

 Преди да се пристъпи към гласуване на дневния ред, се извърши избор на 

Председател и протоколист на ОС.  

Г-жа Спаска Методиева, предложи за Председател на ОС г-жа Анелия Калеова и 

протоколист – г-жа Йорданка Иванова. 

 Други предложения не постъпиха, и ОС с пълно мнозинство – 24 гласа "За", 

"Против" - 0 гласа, "Въздържали се" - 0 гласа, прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

Избира за председател на ОС - г-жа Анелия Калеова. 

Избира за секретар  на ОС - г-жа Йорданка Иванова. 

Същите изразиха съгласие да изпълняват функцията на Председател и Секретар на ОС на 

Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил“. 

  

Председателят г-жа Анелия Калеова предложи ОС да гласува предложения проект за 

Дневен ред на Общото събрание във вида, в който е предложен в Поканата.  

   

 Други предложения не постъпиха и Председателя на ОС подложи на гласуване 

проекта на Дневен ред на ОС.  

 

Членовете пристъпиха към гласуване на Дневния ред, като в резултат на гласуването, със 

24 гласа "За", "Против" - 0 гласа, "Въздържали се" - 0 гласа, ОС прие следното 

 



                              

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

Събранието да протече при следния Дневен ред: 

1. Отчет на дейността на Сдружението за 2020 г. 

2. Отчет на бюджета за 2020 г. 

3. Освобождаване на членовете на УС, на Контролния съвет и Председателя  

4. Избор на членове на  Управителния съвет  

5. Избор на членове на  Контролния съвет 

6. Избор на Председател  

7. Приемане на проектобюджет за 2021 г. 

 

 

По т. 1 от Дневния ред: Отчет на дейността на Сдружението за 2020 г. 

 

Поканен бе г-н Иван Андонов да представи пред ОС Отчет за извършената дейност 

през 2020 г. Присъстващите бяха поканени от председателя на ОС да изразят, мнение, 

становище, да направят възражения. Такива не постъпиха и след проведено гласуване, с 

24 гласа “За”, 0 “Против” и 0 “Въздържали се” бе взето следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

ОС приема Отчета на дейността на Сдружението за 2020 г. 

 

По т. 2 от Дневния ред: Отчет на бюджета за 2020 г. 

Г-н Иван Андонов представи Счетоводен отчет за изразходваните средства през 2020 г. 

След проведеното обсъждане, в резултат на  гласуването, с 24 гласа “За”, 0 “Против” и 0 

“Въздържали се” Общото събрание прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

ОС приема Отчета на бюджета за 2020 г. 

 

 

По т.3 от Дневния ред: Освобождаване на членовете на УС, на Контролния съвет и 

Председателя 

 

Председателят на ОС, предложи ОС да гласува освобождаване на членовете на УС, на 

Контролния съвет и Председателя, поради изтичане на мандата им.   

 

Предложено бе проекта на решение да се гласува общо за всички членове на 

управителния орган на Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил“. Други предложения 

не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.  

След проведеното гласуване, със 24 гласа “За”, 0 “Против” и 0 “Въздържали се” Общото 

събрание прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. ОС освобождава като членове на Управителния съвет:  

 

1. Иван Манолов Андонов  

2. Йордан Стоянов Глогов  

3. Ангел Борисов Ангелов   

4. Йорданка Асенова Иванова  

5. Стефан Тодоров Котев  

6. Василка Георгиева Тоскова  

7. Антон Стоянов Тодоров  

 



                              

 

 

 

 

2. ОС освобождава като членове на Контролния съвет 

Спаска Асенова Методиева 

Станислав Николаев Стойов 

Марийка Йорданова Симова 

 

3. ОС освобождава Председателя на Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил“ 

    Иван Манолов Андонов  

 

По т.4 от Дневния ред: Избор на членове на  Управителния съвет  

Председателят на ОС - г-жа Анелия Калеова даде думата на г-жа Корнелия Чизмова, която  

предложи Управителния съвет да се състои от седем членове, с мандат от 5 години, 

каквото е изискването на приетия Устав, съгласно, който никой от секторите не може да 

надвишава 49 % от общия брой членове. г-жа Чизмова предложи за членове на УС да 

бъдат избрани следните кандидати:  

 

1. Иван Манолов Андонов – Публичен сектор 

2. Йордан Стоянов Глогов - Публичен сектор 

3. Ангел Борисов Ангелов  - Стопански сектор 

4. Йорданка Асенова Иванова - Нестопански сектор 

5. Стефан Тодоров Котев - Нестопански сектор 

6. Василка Георгиева Тоскова - Нестопански сектор 

7. Антон Стоянов Тодоров – Стопански сектор 

 

Председателят на ОС даде думата на присъстващите членове да предложат и други 

кандидатури.  

Тъй като други предложения за кандидатури не бяха предложени, членовете  пристъпиха 

към гласуване поотделно на предложените за членове на настоятелството. 

 

1. На гласуване бе подложена кандидатурата на Иван Манолов Андонов, като в резултат 

на гласуване на кандидатурата на Иван Андонов, със 24 гласа “За”, 0 “Против” и 0 

“Въздържали се” – Общото събрание прие следното:  

 

РЕШЕНИЕ: ОС избира за член на УС: Иван Манолов Андонов, с мандат от 5 години.  
 

2. На гласуване бе подложена кандидатурата на Йордан Стоянов Глогов. В резултат на 

гласуване на кандидатурата на Йордан Стоянов Глогов, със 24 гласа “За”, 0 “Против” и 0 

“Въздържали се” – Общото събрание, прие следното: 

РЕШЕНИЕ: ОС избира за член на настоятелството: Йордан Стоянов Глогов, с мандат 

от 5 години.  
 

3. На гласуване бе подложена кандидатурата на Ангел Борисов Ангелов. В резултат на 

гласуване на кандидатурата на Ангел Борисов Ангелов, със 24 гласа “За”, 0 “Против” и 0 

“Въздържали се” – Общото събрание, прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: ОС избира за член на настоятелството: Ангел Борисов Ангелов с мандат от 

5 години.  
 

4. На гласуване бе подложена кандидатурата на Йорданка Асенова Иванова. В резултат 

на гласуване на кандидатурата на Йорданка Асенова Иванова, със 24 гласа “За”, 0 

“Против” и 0 “Въздържали се” – Общото събрание прие следното: 

 



                              

 

 

 

РЕШЕНИЕ: ОС избира за член на настоятелството: Йорданка Асенова Иванова, с 

мандат от 5 години.  
 

5. На гласуване бе подложена кандидатурата на Стефан Тодоров Котев. В резултат на 

гласуване на кандидатурата на Стефан Тодоров Котев, със 24 гласа “За”, 0 “Против” и 0 

“Въздържали се” – Общото събрание прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: ОС избира за член на настоятелството: Стефан Тодоров Котев с мандат от 

5 години.  

 

6. На гласуване бе подложена кандидатурата на Василка Георгиева Тоскова. В резултат 

на гласуване на кандидатурата на Василка Георгиева Тоскова, със 24 гласа “За”, 0 

“Против” и 0 “Въздържали се” – Общото събрание прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: ОС избира за член на настоятелството: Василка Георгиева Тоскова с 

мандат от 5 години.  

 

7. На гласуване бе подложена кандидатурата на Антон Стоянов Тодоров. В резултат на 

гласуване на кандидатурата на Антон Стоянов Тодоров, със 24 гласа “За”, 0 “Против” и 0 

“Въздържали се” – Общото събрание прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: ОС избира за член на настоятелството: Антон Стоянов Тодоров с мандат от 

5 години.  

 

 

По т.6 от Дневния ред: Избор на членове на Контролния съвет на Сдружение „МИГ 

Невестино – Кюстендил“  

Председателят на ОС даде думата на г-н Йордан Глогов който предложи Контролния 

съвет да се състои от трима членове, с мандат от 5 години, каквото е изискването на 

приетия Устав, като предложи за членове на КС да бъдат избрани следните три 

кандидати: 

1. Спаска Асенова Методиева 

2. Станислав Николаев Стойов 

3. Марийка Йорданова Симова 

 

На гласуване бе подложена кандидатурата на Спаска Асенова Методиева, като в 

резултат на гласуване на кандидатурата на Спаска Асенова Методиева, със 24 гласа “За”, 

0 “Против” и 0 “Въздържали се” – Общото събрание прие следното:  

 

РЕШЕНИЕ: ОС избира за член на КС: Спаска Асенова Методиева, с мандат от 5 

години. 

 

На гласуване бе подложена кандидатурата на Станислав Николаев Стойов, като в 

резултат на гласуване на кандидатурата на Станислав Николаев Стойов, със 24 гласа 

“За”, 0 “Против” и 0 “Въздържали се” – Общото събрание прие следното:  

 

РЕШЕНИЕ: ОС избира за член на КС: Станислав Николаев Стойов, с мандат от 5 

години. 

 

На гласуване бе подложена кандидатурата на Марийка Йорданова Симова, като в 

резултат на гласуване на кандидатурата на Марийка Йорданова Симова, със 24 гласа 

“За”, 0 “Против” и 0 “Въздържали се” – Общото събрание прие следното:  

 



                              

 

 

 

РЕШЕНИЕ: ОС избира за член на КС: Марийка Йорданова Симова, с мандат от 5 

години. 

 

По т.6 от Дневния ред: Избор на Председател на Сдружение „МИГ Невестино – 

Кюстендил“  

Председателят на ОС даде думата на г-жа Корнелия Чизмова, който предложи 

кандидатурата на г-н Иван Манолов Андонов за Председател на Сдружение „МИГ 

Невестино – Кюстендил“, с мандат от 5 години. 

Тъй като други кандидатури не бяха предложени, членовете  пристъпиха към гласуване, 

в резултата на което, ЕДИНОДУШНО,  със 24 гласа "За",  "Против"- 0 гласа и 

"Въздържали се" - 0 гласа, Общото събрание прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: Избира за Председател на Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил“ - г-н 

Иван Манолов Андонов с мандат от 5 години, който ще представлява Сдружението.   

 

 

По т. 7 от Дневния ред: Приемане на проектобюджет за 2021 г. 

 

Г-н Иван Андонов представи проект на бюджета за 2021 г. 

След проведеното обсъждане, в резултат на  гласуването, с 24 гласа “За”, 0 “Против” и 0 

“Въздържали се” Общото събрание прие следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

ОС приема проектобюджета за 2021 г. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на ОС обяви закриване на ОС в 

18:25 часа, като неразделна част от протокола е списък на присъстващите лица на ОС и 

Списък на лицата, получили покани за ОС.  

 

    

Председател на ОС: ................................. – Анелия Калеова 

   

 

 

Протоколист на ОС: ................................... – Йорданка Иванова 


