
С А Н Д А Н С К И 

'Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански" 

П Р О Т О К О Л № 5 4 
Събрание на Управителния, съвет на сдружение с 

нестопанска цел 
«Местна инициативна группа Сандански - МИГ Сандански» 

Дата на провеждане: 05.01.2016 г. 

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна 
зала, находища се на адрес: бул. „Свобода" № 20, ет. 1 

Участници в срещата: 
1. Атанас Стоянов - член на УС 
2. Атанас Белички - член на УС 
3. Красимир Кисов - член на УС 
4. Митко Манолев - член на УС 
5. Николай Шаламандов - член на УС 
6. Страхил Филянов - член на УС 

Водещ протокола: Симона Бабалева - Николова 

Дневен ред: 
10:00 ч. - 11:00 ч. - Изготвяне,обсъждане и приемане на Покана за свикване 
на Общо събрание на сдружението. 

Информационни материали предварително предоставени на 
участниците: 

• Предварително изготвен дневен ред 
• Устав на сдружението 
• Форма за присъствен списък 
• Предварително изготвена покана за свикване на Общо събрание на 

сдружението. 

Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по 
следния начин: 

1. Със започване на събранието по предложение на г-н Стоянов - член на 
УС, единодушно бяха избрани г-н Атанас Белички за водещ на 
събранието и г-жа Симона Бабалева - Николова за протоколчик. 

2. Г-н Атанас Белички призова присъстващите за допълнения към 
предварително представения дневен ред, който в последствие бе приет с 
консенсус. 

3. Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждане на първата и 
единствена точка от дневния ред,относно взимане на решение за 
свикване на Общо събрание на Сдружението,определяне на дата ,час 
,място и дневен ред за провеждането му. Членовете на Управителния 
съвет изготвиха по предварително предоставената им бланка,поканата 



за свикване на Общо събрание и я приеха с пъден консенсус.УС взе 
решение Общото събрание да се проведе на 20.01.2016 г. /сряда/ от 
17:10 ч. в Залата на Общински съвет ,находяща се на 
адрес:гр.Сандански,бул. „Свобода" 14. 

Изготви се,обсъди се и се прие дневния ред за провеждане на Общо 
събрание,а именно: 
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 изменения и допълнения в Устава; 
9. Други предложения. 
4. Заседанието на Управителния съвет приключи с обща дискусия по 

изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ Сандански. 
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