
      
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

Протокол № 28 
 

  « Среща на Общото събрание  на  сдружение с нестопанска цел  «Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански»» 
 

 

 

Дата на провеждане:   15.10.2018 г. /понеделник/, 17:10 ч. 

Място на провеждане: Конферентна зала, находяща се на адрес: гр. 
Сандански, бул. „Свобода” № 20, ет.1. 
          

Предварително изготвен дневен ред: 
 
17:10 ч. – 17:20 ч. – Регистрация на членовете на Общото събрание; 

17:20 ч. – 17:25 ч. - Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители; 
17:25 ч. – 17:28 ч. - Приемане на дневен ред; 

17:28 ч. – 18:00 ч. – Обсъждане и приемане на изменения в  Устава на 
сдружението; 
18:30 ч. – 18:40 ч. - Избор на заместник – председател на Управителния съвет; 

18:40 ч. – 19:10 ч. - Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за 
прекратяване на членство в Общото събрание на Сдружението. 
 

МАТЕРИАЛИ  ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 

 Покана за свикване на Общо събрание; 

 Предварително изготвен дневен ред;  

 Форма за присъствен списък ; 

 Устав с изменения и допълнения - проект; 

 Заявления на основание  чл. 20, т.1  от Устава на Сдружението и Решение № 239 

от 15.10.2018 г. на УС; 
 

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

 

 
Днес 15.10.2018 г. в 17:10ч. в Конферентна зала, находяща се на адрес: гр. 
Сандански, бул. „Свобода” № 20, ет.1 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 те се легитимираха по надлежния ред. Броят на всички регистрирали 

се членове на Общото събрание е 45, което показва, чe е налице необходимият 
кворум за провеждането му. Събранието се откри от г-н Атанас Белички – 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, секретар-протоколист и преброители. 
За водещ на Общото събрание г-н Николай Шаламандов 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 за 

секретар-протоколист да бъде избрана г-жа Невена Бузова, а за преброители г-н 
Атанас Ангелов и г-н Георги Бакалов.  
Единодушно се взе решение от всички присъстващи и предложенията бяха приети с 

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

След избора им 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, секретар-протоколист и преброители; 
3. Приемане на дневен ред; 

4. Обсъждане и приемане на изменения в  Устава на сдружението; 
5. Избор на заместник – председател на Управителния съвет; 

6. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за прекратяване на членство в 
Общото събрание на Сдружението. 
 

Водещият прикани всички, които са съгласни с така представения дневен ред да 
гласуват. 

 
Резултати от гласуването по т. 3 от дневния ред:  
Гласували 45 

„ЗА“  - 45 
“ПРОТИВ” – 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 
Предложението за дневен ред се прие с пълно мнозинство. 

 

Следващата точка от дневния ред, а именно: „Обсъждане и приемане на изменения 
в  Устава на сдружението“. Водещият даде думата на изпълнителния директор на 
сдружението г-жа Ирина Илиева, която представи на присъстващите членове на 

Общото събрание разработеният проект на промени в Устава и мотивите за 
исканата промяна. В предвид гореизложената информация и липсата на 

предложения и допълнения, водещия на събранието подложи на гласуване 
одобрението на промените в Устава. 
  

Резултатите от гласуването по т. 4 от дневния ред: 
 Гласували 45 

“ЗА” – 45 

 “ПРОТИВ” – 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 
Членовете на ОС взеха следното решение:  



 
На основание чл. 27, ал.1, т. 1 от Устава на сдружението, приема изменение и 

допълнение в Устава на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 
Сандански“, както следва: 
 

 Чл. 21  Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото 
събрание, когато нарушава предвидените в настоящия Устав задължения или 

извърши други действия, които правят нататъшното му членство в 
Сдружението невъзможно или несъвместимо с целите и дейността на 

Сдружението.  
 
Се изменя, както следва: 

Чл. 21 Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на 
Управителния съвет, когато нарушава предвидените в настоящия Устав 
задължения или извърши други действия, които правят нататъшното му 

членство в Сдружението невъзможно или несъвместимо с целите и дейността 
на Сдружението. Решението за изключване се взема от Управителния съвет с 

обикновено мнозинство и може да се обжалва пред Общото събрание. 
 

 Чл. 27, ал. 1, т. 3 Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и  

Председателя на Управителния съвет с явно гласуване; 
 

Се изменя, както следва: 
Чл. 27, ал. 1, т. 3 Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, 

Председателя на Управителния съвет и Заместник-председателя с явно 
гласуване; 
 

 Чл. 27, ал. 1, т. 4 Изключва членове; Изключва и приема членове в случаи на 
отказ от страна на Управителния съвет; 

 
Се изменя, както следва: 

Чл. 27, ал. 1, т. 4 Изключва и приема членове в случаи на отказ от страна на 

Управителния съвет; 
 

 Чл.36, ал.1, т.12 приема членове на Сдружението. 
 

Се изменя, както следва: 
Чл.36, ал.1, т.12 приема и изключва членове на Сдружението. 
 

 Създава се: 
Чл. 38a. /1/ Заместник-председателят представлява Сдружението в случаите, в 

които председателят е в обективна невъзможност да изпълнява задълженията 
си. 

 /2/ Заместник-председателят се избира от Общото събрание измежду 
членовете на Управителния съвет. 
 /3/ Заместник-председателят изпълнява задълженията на Председателя на УС 

при изрично негово волеизявление с нарочна заповед или с Решение на УС. 
 /4/ Заместник-председателят при изпълнение на своите функции е задължен 
да защитава интересите на Сдружението. 



 
Срещата на членовете на Общото събрание продължи с обсъждането на 

следващата точка от дневния ред: „Избор на заместник – председател на 
Управителния съвет“. Водещият на събранието г-н Белички даде думата на 
Изпълнителния директор г-жа Ирина Илиева да запознае присъстващите 

членове на Общото събрание с нуждата от избора на Заместник-председател на 
Управителния съвет и призова членовете на общото събрание да направят 

своите предложения от членовете на Управителния съвет на СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.  
 

1. Направил номинация: г-н Аспарух Костадинов Коляшев – член на УС, 
номиниран: Красимир Петров Газев – член на УС. 
 

Други предложения за Заместник – председател на Управителния съвет на СНЦ 
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ не бяха направени, 

водещият на събранието подложи на гласуване одобрението на Заместник - 
председател. 
 

 
Резултатите от гласуването по т.5 от дневния ред: 
 Гласували 45 

“ЗА” – 45 
 “ПРОТИВ” – 0 

 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 
Членовете на ОС взеха следното решение:  

 

Одобрява се за Заместник – председател на СНЦ „Местна инициативна група 
Сандански – МИГ Сандански“ да бъде г-н Красимир Петров Газев – член на УС. 

 
Срещата на Общото събрание продължи с обсъждането на последната точка от 
дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за прекратяване на 

членство в Общото събрание на Сдружението”. Водещият даде думата на г-жа 
Ирина Илиева – изпълнителен директор на сдружението, която запозна членовете на 
Общото събрание с постъпило заявление вх. № 10/2018 г. от 27.09.2018 г.  на 

Благой Стоянов Георгиев и взето Решение № 239 от 15.10.2018 г. на УС за 
прекратяване на членство, съгласно чл. 20, т. 1 от Устава на сдружението, водещият 

на събранието подложи на гласуване вземането на решение по тази точка от 
дневния ред: 
 

Резултатите от гласуването по т. 6 от дневния ред: 
 Гласували 45 

“ЗА” – 45 
 “ПРОТИВ” – 0 
 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 
Членовете на ОС взеха следното решение:  

 
Одобрява се постъпилото заявление от Благой Георгиев за прекратяване на 

членството му в Общото събрание на Сдружението.  
 



След приключване на обсъждането на точките от дневния ред и взетите 
решения, г-жа Ирина Илиева информира за взето Решение № 240/15.10.2018 г. на 

УС относно приемане на нови членове в Общото събрание на сдружението 
 
 Водещият на събранието г-н Белички закри заседанието. 

 
Изготвил протокола:                                  Дата:  15.10.2018 г. 

 
 …………………П*  
Невена Бузова 

                   
                                               Председател на Управителния съвет: 

Водещ на събранието:   

 
    …………………П*                              …………………П* 

Атанас Белички               Кирил Котев 
            
                                                                               

Преброители:  
                                                                    

…………………П*                                                                    

Атанас Ангелов                    
 

…………………П* 
Георги Бакалов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 



 


