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Р Е Ш Е Н И Е   № 156 

ОТ  15.10.2018 Г. 

Към протокол № 28 / 15.10.2018 г. от заседание на ОС 

              

Относно: Обсъждане и приемане на изменения в  Устава на сдружението. 
 
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. 

       

 

 

 

Град Сандански          Председател на Управителен Съвет:  

    

…………………П*  
Кирил Котев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


