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"Местна и н и ц и а т и в н а група С а н д а н с к и - МИГ С а н д а н с к и " 

Протокол № 19 

Общото събрание 
Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански -

МИГ Сандански»» 

Дата на провеждане: 20.01.2016 г. 
Място на провеждане: Община Сандански , град Сандански, Залата на Общински съвет, 
находяща се на адрес бул. „Свобода" №14. 

Предварително изготвен дневен ред: 

17:10 ч. - 17:15ч. - Регистрация на членовете на Общото събрание; 
17:15 ч. - 17:20 ч. - Избор на водещ и секретар-протоколист; 
17:20 ч. - 17:25 ч. - Приемане на дневен ред; 
17:25 ч. - 17:30 ч. - Приемане на решение на ОбС гр.Сандански относно определяне на 
представител на Община Сандански в Общото събрание и Управителния съвет на 
Сдружението; 
17:35 ч. - 17:45 ч. - Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на 
Сдружението; 
17:45 ч . - 18:00 ч,- Избор на Управителен съвет, поради изтичане на мандата / чл.34 и чл.38 
от Устава на Сдружението/; 
18:00 ч. - 18:10 ч,- Избор на Председател на УС; 
18:10 ч. - 18:20 ч,- Гласуване на предложения за изменения и допълнения в Устава; 
18:20 ч. - 18:25 ч. - Други предложения 

МАТЕРИАЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

• Покана за свикване на Общо събрание 
• Предварително изготвен дневен ред 
• Форма за присъствен списък 
• Решение № 9 /17.12.2015 г. на ОбС Сандански; 
• Годишен доклад за дейността на сдружението; 
• Наредба № 22 от 14.12.2016 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 
ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. с която Наредба се уреждат условията и реда 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" (ВОМР) от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР). 

Спрямо задачите заложени в дневния ред срещата на Общото събрание премина по 
следния начин: 

Днес 20.01.2016 г. в 17:10ч. в Залата на Общински съвет, находяща се на адрес бул. 
„Свобода" № 14, град Сандански се проведе общо събрание на Сдружение с нестопанска 
цел „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

Преди започване на общото събрание всички присъстващи членове на сдружението се 
регистрираха в предварително изготвения присъствен списък. При регистрацията всички 
присъстващи се легитимират по надлежен ред. Броят на всички присъстващи членове на 
Общото събрание е 53, което показва, което показва, че има необходимият кворум, за да 
продължи събранието. Събранието се откри от г-н Атанас Стоянов - член на Управителния 
съвет. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване 
на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона за юридическите 
лица с нестопанска цел да бъдат избрани водещ на настоящото общо събрание и секретар-
протоколист. 

За водещ на Общото събрание г-н Стоянов предложи да бъде избран г-н Атанас 
Белички - член на Управителния съвет. 

За предложението всички присъстващи единодушно дадоха съгласие. 
Вече избраният водещ пое провеждането на Общото събрание като предложи на членовете 
на Общото събрание, да дадат предложение за секретар-протоколист. Г-н Георги Георгиев 
- член на Общото събрание, да бъде избрана г-жа Мирослава Петрова - член на Общото 
събрание на Сдружението. Г-н Атанас Стоянов ,предложи за преброители да бъдат 
избрани двама от членовете на Общото събрание и предложи единият да бъде г-н Еленко 
Тикьов. Постъпи второ предложение от г-н Иван Чалъков , втори преброител да бъде 
избран г-н Петър Додушев. 
Единодушно се взе решение от всички присъстващи и двете предложения бяха приети с 
пълно мнозинство. 

Констатира се, че не са постъпили възражения във връзка с така взетите решения за 
избор на водещ и секретар-протоколист. 

След избора на водещ и секретар-протоколист се премина към обсъждане и гласуване 
на следващата точка от предварително изготвения дневен ред. 

Водещият на събранието представи на присъстващите предварително изготвения 
дневен ред: 

1. Регистрация на членовете на Общото събрание; 
2. Избор на водещ и секретар-протоколист; 
3. Приемане на дневен ред; 
4. Приемане на решение на ОбС гр.Сандански относно определяне на представител на 

Община Сандански в Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението; 
5. Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението; 
6. Избор на Управителен съвет , поради изтичане на мандата / чл.34 и чл.38 от Устава на 

Сдружението/; 
7. Избор на Председател на УС; 
8. Гласуване на предложения за изменения и допълнения в Устава; 
9. Други предложения 

Водещият прикани всички, които са съгласни с така представения дневен ред да гласуват. 
Резултати от гласуването: 
Гласували 53 
"ЗА" - 53 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 



Предложението за дневен ред се прие с пълно мнозинство. 

По следващата точка от дневния ред, а именно „Приемане на решение на ОбС 
гр.Сандански относно определяне на представител на Община Сандански в Общото събрание 
и Управителния съвет на Сдружението" водещият на събранието г-н Белички , изчете на 
присъстващите в залата , уведомителното писмо от Община Сандански с изх.№ 91- 00-242 
/17.12.2015 г., и приложено към него Решение № 9 на ОбС- Сандански, прието на 25.11.2015 
г., с което е решено ,че на основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21,ал.1, т.15 от 
ЗМСМА и след проведено гласуване, Общински Съвет определя г-н Кирил Андонов Котев -
кмет на Община Сандански за представител на Община Сандански в Общото събрание и 
Управителния съвет на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански- МИГ Сандански" . След 
запознаването от водещият г-н Белички с решението на Общински съвет - гр.Сандански, 
подложи на гласуване приемането на същото решение на ОбС гр.Сандански относно 
определяне на представител на Община Сандански в Общото събрание и Управителния съвет 
на Сдружението. 
Резултатите от гласуването са: 

Гласували 53 
"ЗА" - 53 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 
Предвид резултатите членовете на ОС взеха следното решение: 

Приема се Решение № 9 на ОбС- Сандански, прието на 25.11.2015 г., с което е решено ,че на 
основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21,ал.1, т.15 от ЗМСМА и след проведено 
гласуване. Общински Съвет определя г-н Кирил Андонов Котев - кмет на Община Сандански 
за представител на Община Сандански в Общото събрание и Управителния съвет на СНЦ „ 
Местна инициативна група Сандански- МИГ Сандански". 
След гласуването на четвърта точка от дневния ред, събранието продължи със следващата 
точка - „Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението". Г-н 
Белички - водещ на събранието , даде думата на г-н Стоянов - член на УС на Сдружението. 
Същият представи на членовете на Общото събрание, обобщен Годишен финансов отчет и 
доклад за дейността на сдружението за 2015 година. След детайлното запознаване с доклада за 
2015 година на Сдружението ,водещият прикани всички присъстващи за дебат . Поради липса 
на въпроси, предложения и нуждата от допълнителни разяснения водещият на събранието г-н 
Белички подложи на гласуване приемането на Годишния финансов отчет и доклада за 
дейността на Сдружението за 2015 година . 
Резултатите от гласуването са: 

Гласували 53 
"ЗА" - 53 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 
Предвид резултатите членовете на ОС взеха следното решение: 

Приема се годишния финансов отчет и доклада за дейността за 2015 година на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански". 

Събранието продължи със следващата точка от дневния ред „Избор на Управителен съвет , 
поради изтичане на мандата / чл.34 и чл.38 от Устава на Сдружението/" . 
На основание чл. 34,ал.1 от Устава на Сдружението първо се пристъпи към 

освобождаване на членове на УС поради изтичане на мандата, а именно: 
- Андон Михайлов Тотев -ЕГН * лични данни , живущ в * лични данни; 
- Атанас Александров Белички - ЕГН * лични данни, живущ/а в * лични данни; 
- Атанас Славчев Стоянов - ЕГН * лични данни, живущ/а в * лични данни; 
- Красимир Кирилов Кисов - ЕГН * лични данни, живущ/а в * лични данни; 



- Митко Илчев Манолев - * лични данни, живущ/а в * лични данни; 
- Николай Димитров Шаламандов - ЕГН * лични данни, живущ/а в * лични данни: 
- Страхил Атанасов Филянов - ЕГН * лични данни, живущ/а в * лични данни: 
След освобождаването на горецитираните членовете на УС поради изтичането на мандата ,се 
пристъпи към предложения за избор на нов Управителен съвет. 
Водещият на събранието даде думата на всеки един от членовете на ОС да се изкаже и да 
предложи своя избор на нов Управителен съвет на Сдружението за следващите 5 / пет/ години. 

Постъпиха следните предложения: 
1. Постъпи предложение от г-н Станислав Аргиров - член на Общото събрание на 

Сдружението относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на 
стопански сектор, физическо лице да бъде г-н Атанас Белички. 

2. Постъпи следващо предложение от г-н Николай Шаламандов - член на Общото събрание 
на Сдружението относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на 
нестопански сектор, на читалища и неправителствените организации да бъде г-н Атанас 
Стоянов, председател на Народно читалище „Отец Пайсий" гр.Сандански. 

3. Постъпи следващо предложение от г-н Петър Додушев - член на Общото събрание на 
Сдружението относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на 
нестопански сектор, на читалища и неправителствените организации да бъде г-н Божидар 
Граматиков, председател на Сдружение „Плувен клуб Сандански". 

4. Постъпи следващо предложение от г-н Стоян Ангов - член на Общото събрание на 
Сдружението относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на 
стопански сектор, от земеделския бизнес да бъде г-н Красимир Газев. 

5. Постъпи следващо предложение от г-н Атанас Стоянов - член на Общото събрание на 
Сдружението относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на 
стопански сектор, представител на бизнеса да бъде г-н Митко Манолев. 

6. Постъпи следващо предложение от г-н Атанас Стоянов - член на Общото събрание на 
Сдружението относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на 
публичния сектор, представител на Община Сандански да бъде г-н Кирил Котев. 

7. Постъпи следващо предложение от г-н Николай Орешков - член на Общото събрание на 
Сдружението относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на 
нестопански сектор, физически лица да бъде г-н Аспарух Коляшев. 

След констатация,че няма повече предложения за членове на Управителен съвет, водещият 
прикани всички членове на Общото събрание да гласуват за предложените кандидатури. 
Първо бе подложено на гласуване кандидатурата на г-н Белички. Водещият констатира, че е 
гласувано с единодушие кандидатурата на г-н Белички. 
Второ бе подложено на гласуване кандидатурата на г-н Стоянов. Водещият констатира, че е 
гласувано с единодушие кандидатурата на г-н Стоянов. 
След двете гласувания постъпи възражение от г-жа Мария Нонева - член на Общото събрание 
на Сдружението,касаещо начинът, по който се извършва гласуването. Същата предложи, 
гласуването да бъде по начин: „ЗА" , „ПРОТИВ" и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ". След направеното 
възражение , водещият подложи на повторно гласуване,кандидатурите на г-н Белички и г-н 
Стоянов заедно с останалите 5 / пет /кандидатури. Гласуването протече в следната 
последователност: 

1. Предложение от г-н Станислав Аргиров - член на Общото събрание на Сдружението 
относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на стопански сектор, 
физическо лице да бъде г-н Атанас Белички. След гласуване на постъпилото 
предложение се получи следният резултат от гласуването: 
Гласували 53 

"ЗА"- 50 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3 



2. Предложение от г-н Николай Шаламандов - член на Общото събрание на Сдружението 
относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на нестопански 
сектор, на читалища и неправителствените организации да бъде г-н Атанас Стоянов, 
председател на Народно читалище „Отец Пайсий" гр.Сандански. След гласуване на 
постъпилото предложение се получи следният резултат от гласуването: 

Гласували 52 
"ЗА" - 52 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 

3. Предложение от г-н Петър Додушев - член на Общото събрание на Сдружението 
относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на нестопански 
сектор, на читалища и неправителствените организации да бъде г-н Божидар 
Граматиков, председател на Сдружение „Плувен клуб Сандански". След гласуване на 
постъпилото предложение се получи следният резултат от гласуването: 

Гласували 52 
"ЗА" - 52 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 

4. Предложение от г-н Стоян Ангов - член на Общото събрание на Сдружението относно 
избор на член в новия Управителен съвет за представител на стопански сектор, от 
земеделския бизнес да бъде г-н Красимир Газев. След гласуване на постъпилото 
предложение се получи следният резултат от гласуването: 

Гласували 52 
"ЗА" - 52 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 

5. Постъпи следващо предложение от г-н Атанас Стоянов - член на Общото събрание на 
Сдружението относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на 
стопански сектор, представител на бизнеса да бъде г-н Митко Манолев. След гласуване 
на постъпилото предложение се получи следният резултат от гласуването: 

Гласували 52 
"ЗА"- 49 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3 

6. Предложение от г-н Атанас Стоянов - член на Общото събрание на Сдружението 
относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на публичния 
сектор, представител на Община Сандански да бъде г-н Кирил Котев. След гласуване 
на постъпилото предложение се получи следният резултат от гласуването: 

Гласували 52 
"ЗА"- 52 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 

7. Предложение от г-н Николай Орешков - член на Общото събрание на Сдружението 
относно избор на член в новия Управителен съвет за представител на нестопански 
сектор, физически лица да бъде г-н Аспарух Коляшев. След гласуване на постъпилото 
предложение се получи следният резултат от гласуването: 

Гласували 50 



"ЗА"- 49 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1. 

След като се обсъдиха предложенията за избирането на нов Управителен съвет и предвид 
резултатите от гласуването,членовете на ОС взеха следното решение: 
Новия Управителен съвет да се състои от следните членове: 
1. Кирил Андонов Котев - ЕГН * лични данни, живущ в * лични данни , притежаващ л.к. № 
* лични данни, изд. на * лични данни - МВР- Благоевград , представител на Община 
Сандански, публичен сектор; 
2. Атанас Александров Белички - ЕГН * лични данни, живущ в * лични данни , притежаващ 
л.к. № * лични данни, изд. на * лични данни - МВР- Благоевград, представител от 
стопански сектор, физическо лице - адвокат; 
3. Атанас Славчев Стоянов- ЕГН * лични данни, живущ в * лични данни , притежаващ л.к. 
№ * лични данни, изд. на * лични данни - МВР- Благоевград МВР- Благоевград , 
представител на НПО - Народно читалище „ Отец Паисий" гр.Сандански, нестопански сектор; 
4. Божидар Петров Граматиков - ЕГН * лични данни, живущ в * лични данни , притежаващ 
л.к. № * лични данни, изд. на * лични данни - МВР- Благоевград, представител на НПО -
СНЦ „ Плувен клуб Сандански " гр.Сандански, нестопански сектор; 
5. Митко Илчев Манолев - ЕГН ЕГН * лични данни, живущ в * лични данни , притежаващ 
л.к. № * лични данни, изд. на * лични данни - МВР- Благоевград, представител от 
стопански сектор, „ Шестака" ООД, юридическо лице; 
6. Аспарух Костадинов Коляшев - ЕГН * лични данни, живущ в * лични данни , 
притежаващ л.к. № * лични данни, изд. на * лични данни - МВР- Благоевград, представител 
от нестопански сектор, физическо лице; 
7. Красимир Петров Газев - ЕГН * лични данни, живущ в * лични данни , притежаващ л.к. 
№ * лични данни, изд. на * лични данни - МВР- Благоевград, представител от стопански 
сектор, физическо лице - земеделски производител; 

След като се приеха членовете на новия Управителен съвет , членовете на ОС пристъпиха към 
гласуване на следващата точка от дневния ред, Избор на Председател на Сдружението 
съгласно чл.34,ал.2 и чл.38 от Устава. 
Постъпи предложение от г-н Атанас Стоянов - член на новия УС , Председател на СНЦ „ 
Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" за следващите пет години да бъде 
г-н Кирил Андонов Котев - член на Управителния съвет и Общото събрание. 

След предложението на г-н Атанас Стоянов , водещият г-н Белички прикани членовете на ОС 
на Сдружението да пристъпят към гласуване. 
Гласували 52 
"ЗА"-51 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1 
Предвид резултатите членовете на ОС взеха следното решение: 

Приема се Председател за следващите 5 / пет / години на Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" съгласно чл.34,ал.2 и чл.38 от 
Устава на Сдружението, да бъде г-н Кирил Андонов Котев - кмет на Община Сандански, 
който ще представлява Сдружението ОТДЕЛНО И ЗАЕДНО с останалите членове на УС. 
След гласуването за избор на нов Председател на управителния съвет, членовете на ОС 
преминаха към следващата точка от дневния ред, а именно: Гласуване на предложения 
приемане за изменения и допълнения в Устава. Възприе се предложенията за промяна за 
изменения и допънения в Устава да бъдат зачитани и гласувани, всяко поотделно. 
Предложенията се прочитаха от г-н Стоянов и се подлагаха на гласуване както следва: 



1. Към Чл.17,т.4 от Устава се добавя следният текст : „публични лица .получаващи 
финансиране от държавния или общинския бюджет да заплащат годишен членски внос 
в размер на 10 лв. водещият на събранието прикани присъстващите да гласуват. 

Резултати от гласуването: 
Гласували 51 
"ЗА"-51 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 

2. В „Чл.28, ал.З - Поканата се обнародва в един областен вестник или една телевизионна 
медия с областно покритие и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се 
намира управлението на сдружението, най-малко 14 дни преди насрочения ден" да се 
промени и да се впише следният текст : " Чл.28, /3/ Поканата се обнародва в един 
областен вестник или една телевизионна медия с областно покритие и се поставя на 
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-
малко 7 дни преди насрочения ден". След направеното предложение от г-н Стоянов, 
водещият г-н Белички прикани присъстващите членове да гласуват. 

Резултати от гласуването: 
Гласували 51 
"ЗА" - 49 
"ПРОТИВ"- 2 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 

3. Промяна в Устава съгласно чл.13,ал.2 и 3 от Наредба №22/ 14.12.2015 ЗА ПРИЛАГАНЕ 
НА ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА 
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. с която Наредба се 
уреждат условията и реда 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. (ПРСР). 

В чл. 39, /16/ от Устава на Сдружението, приет и изменен на 10.10.2014 г. е вписано: 
„/16/ Изпълнителният директор отговаря на следните изисквания: 
1. завършено висше образование; 
2. общ професионален стаж най-малко 5 години; 
3. наличие на управленски опит най-малко две години; 
4. наличие на опит в реализиране на проекти; 
5. наличие на опит на територията на МИГ." 
И съгласно горецитираната Наредба е необходимо в Устава в чл. 39, ал. 16 да се впише 
следният текст: 
„Чл. 39, /16/ Изпълнителният директор отговаря на следните изисквания: 
1. завършено висше образование най-малко степен „бакалавър"; 
2. професионален стаж най-малко 5 години; 
3. управленски опит най-малко две години; 
4. опит в реализиране на проект , програма или Стратегия със стойност над 100 000 лв. 
финансирани от ЕС или от други международни донори; 
5. наличие на опит на територията на МИГ." 
След направеното предложение от г-н Стоянов, водещият г-н Белички прикани присъстващите 
членове да гласуват. 
Резултати от гласуването: 
Гласували 51 
"ЗА"-51 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 



4. Промяна в Устава съгласно чл.12,ал.1,т.5 от Наредба №22 от 14.12.2015 ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ РАМКИТЕ НА 
СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ 
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. 
с която Наредба се уреждат условията и реда 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР). 

В чл.34, ал.1,т. 1 в Устава на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" , 
приет и изменен на 10.10.2014 г. е вписан следния текст: 
„Чл. 34. /1/ Управителния съвет се състои от 7 лица. Членовете на УС могат да бъдат 
физически лица, членове на Сдружението или физически лица, упълномощени да 
представляват юридическите лица, които са членове на сдружението. Членовете на 
управителния съвет се избират за срок от 5 години. До избирането на нов управителен съвет 
членовете на стария изпълняват своите функции. Съставът на УС на сдружението отговаря на 
следните условия: 

1. Броят на представителите или служителите на органи на изпълнителната или местната 
власт, представителите или служителите на централната или териториалната 
администрация на изпълнителната власт и общинските съветници в УС не може да 
превишава 49 процента от членовете на Управителния съвет." 

За да се спазят условията на чл.12,ал.1,т.5 от Наредба №22 от 14.12.2015 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. с която Наредба се уреждат условията и реда 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" (ВОМР) 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР)./ е необходимо 
да бъде променен и вписан следният текст: 
„Чл. 34. /1/ Управителния съвет се състои от 7 лица. Членовете на УС могат да бъдат 
физически лица, членове на Сдружението или физически лица, упълномощени да 
представляват юридическите лица, които са членове на сдружението. Членовете на 
управителния съвет се избират за срок от 5 години. До избирането на нов управителен съвет 
членовете на стария изпълняват своите функции. Съставът на УС на сдружението отговаря на 
следните условия: 

1. Броят на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 
сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган на 
сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел." 

След направеното предложение от г-н Стоянов, водещият г-н Белички прикани 
присъстващите членове да гласуват. 
Резултати от гласуването: 
Гласували 51 
"ЗА"-51 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 

5. Промяна в Устава на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 
съгласно чл.12,ал.1,т.5 от Наредба №22 от 14.12.2015 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА 
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. с която Наредба се 
уреждат условията и реда 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" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за 



периода 2014-2020 г. (ПРСР). В чл.26, ал.1, в Устава на СНЦ „Местна инициативна 
група Сандански - МИГ Сандански" , приет и изменен на 10.10.2014 г. е вписан 
следния текст: 

Чл. 26. /1/ Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те 
могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на 
подписите. 
За да се спазят условията на чл.12,ал.1,т.5 от Наредба №22 от 14.12.2015 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. с която Наредба се уреждат условията и реда 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" (ВОМР) 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР)./ е необходимо 
да бъде вписан допълнително следният текст: 
Чл. 26. /1/ Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те 
могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на 
подписите . Броят на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 
сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган на 
сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел" 
След направеното предложение от г-н Стоянов, водещият г-н Белички прикани присъстващите 
членове да гласуват. 
Резултати от гласуването: 
Гласували 51 
"ЗА"-51 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 

Промяна в Устава на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 
е относно добавянето на текст „ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ 
РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" 
ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 -
2020 г., мярка (ВОМР)" в разделите: 
II. СТАТУТ, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ; 
IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Текстът необходим за добавяне към горецитираните раздели в Устава е следният: 
..ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.. мярка (ВОМР)" 
След разяснението на направеното предложение от г-н Стоянов, водещият г-н Белички 
прикани присъстващите членове да гласуват. 
Резултати от гласуването: 
Гласували 51 
"ЗА"-51 
"ПРОТИВ"- 0 
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 
Приемат се всички предложения за изменения и допълнения в Устава на Сдружението, 
съобразен със ЗЮЛНЦ. 
С приключване на обсъждането по точките от дневния ред,не постъпиха други предложения. 
С това точките от дневния ред на ОС се изчерпаха и водещият г-н Белички закри заседанието. 
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