
                                                   
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

П Р О Т О К О Л   №  93 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с 
нестопанска цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 

Дата на провеждане: 21.08.2018 г. 
 

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна 

зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 08:00 часа. 
 

Членове на УС присъствали на събранието: 
 

1. Кирил Котев, представляващ Община Сандански - Председател на УС 
2. Атанас Белички – член на УС 

3. Атанас Стоянов, представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ – член на УС 
4. Божидар Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ – 

член на УС 
5. Митко Манолев, представляващ „Шестака” ООД – член на УС 
6. Аспарух Коляшев – член на УС 

7. Красимир Газев – член на УС 
 

Водещ протокола: Мирослава Петрова                   

                
Дневен ред: 
 

1. Обсъждане и вземане на решение за актуализиране на  Индикативен 

график за приемите по съответните подмерки от СВОМР за 2018 г. на 
СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”. 

 

Информационни материали използвани по време на срещата: 
 

  • Предварително изготвен дневен ред; 
  • Форма за присъствен списък; 

• Индикативен график за приемите по съответните мерки от СВОМР за 
2018 г. - проект. 
 

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

I. Със започване на събранието по предложение на г-н Газев – член 
на УС, единодушно бяха избрани г-н Атанас Белички за водещ на 
събранието и г-жа Мирослава Петрова за протоколчик.  

 

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

приет с консенсус. 
 

1. Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждането на първата  
и единствена точка от дневния ред, а именно: „Обсъждане и вземане на 



решение за актуализиране на  Индикативен график за приемите по 

съответните подмерки от СВОМР за 2018 г. на СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански – МИГ Сандански”.”. Водещият на 
заседанието г-н Белички даде думата на г-жа Ирина Илиева – 

Изпълнителен директор на сдружението да запознае подробно членовете 
на Управителния съвет с нуждата от актуализиране на Индикативен 

график поради нуждата от технологично време за подготвяне на пакета 
документи за кандидатстване по съответните подмерки от СВОМР  на 
СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 

 
След обстойното разглеждане и обсъждане, членовете на УС взеха следното 
решение с 7 гласа „ЗА“ от общо 7 присъстващи: 

 
Приема се да бъде актуализиран Индикативния график за приемите, 

одобрена с Решение № 213 / 28.11.2017 г. по Протокол № 83/ 28.11.2017 г., 
изменен с Решение № 214 / 09.01.2018 г. по Протокол № 84 / 09.01.2018 г., 
изменен с Решение № 224 / 20.03.2018 г. по Протокол № 87 / 20.03.2018 г., 

изменен с Решение № 225 / 08.05.2018 г. по Протокол № 88 / 08.05.2018 г., 
изменен с Решение № 228 / 06.07.2018 г. по Протокол № 89 / 06.07.2018 г. 

от заседание на УС, за приемите по съответните мерки от СВОМР за 2018 г., 
както следва: 
 

 Приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”,   
обявен в Индикативен график за приемите по подмерките от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански с Решение № 228 / 
06.07.2018 г. на УС с дата на прием от третата седмица на септември 
2018 г. до втората седмица на ноември 2018 г., се актуализира с 

обявяване на приема  по подмярка 4.1 от СВОМР от четвъртата 
седмица на октомври 2018 г. до третата седмица на декември 2018 г.; 

 

 Приема по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”, обявен в Индикативен график за приемите по подмерките 
от Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански с Решение № 228 / 
06.07.2018 г. на УС с дата на прием от четвъртата седмица на 

ноември 2018 г. до третата седмица на януари 2019 г., се актуализира 
с обявяване на прием по подмярка 6.4 от СВОМР през 2019 г., като 

датите за обявяване и приключване на приема ще бъдат отразени в 
Индикативния график за приеми по подмерките от СВОМР за 2019 г.; 

 

 

  Приема по подмерки 7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 
мащаб туристическа инфраструктура”, 8.1 „Подпомагане за 
залесяване и създаване на горски масиви“, 8.3 „Предотвратяване на 

щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 
катастрофични събития“ и 8.5 „Подпомагане за инвестиции за 

подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските 
екосистеми“ обявен в Индикативен график за приемите по 
подмерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански с Решение № 

228 / 06.07.2018 г. на УС с дата на прием от първата седмица на 
декември 2018 до третата седмица на февруари 2019 г., се 

актуализира с обявяване на прием по подмерките от СВОМР през 
2019 г., като датите за обявяване и приключване на приемите ще 



бъдат отразени в Индикативния график за приемите по подмерките 

от СВОМР за 2019 г. 
  
 

 С приключване на обсъждането по точката от дневния ред не постъпиха 

други предложения и водещият г-н Белички закри заседанието. 

                                                                    Дата:  21.08.2018 г. 
 

Членове на Колективния управителен орган 
на СНЦ „Местна инициативна група  
Сандански – МИГ Сандански“:     

 
           

         …………………П*  

                                        Кирил Котев 
 

…………………П*  

                                        Атанас Белички 

  
…………………П*  

                                        Атанас Стоянов 

Изготвил протокола: 
    …………………П*       …………………П*  

Мирослава Петрова                                       Божидар Граматиков 

                                                                                                                                           
                                    …………………П*  

       Митко Манолев 

 
…………………П*  

Аспарух Коляшев 

 
…………………П*  

Красимир Газев 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


