
                                                   
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 
 

П Р О Т О К О Л   №  97 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска 
цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 

Дата на провеждане: 01.10.2018 г. 
 

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала, 
находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 19:00 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. Вземане на решение за публикуване на електронната страница на 

МИГ Сандански /www.mig-sandanski.eu/ за публично обсъждане на 

проект на насоки и образци на документи за кандидатстване с 
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 
СВОМР.  

 

Информационни материали използвани по време на срещата: 
o Предварително изготвен дневен ред; 
o Споразумение за изпълнение на стратегия № РД 50-148/21.10.2016 г. и 

допълнително споразумение № РД 50-148 / 26.07.2018 г. 
o Съобщение за публикуване на електронната страница на МИГ 

Сандански /www.mig-sandanski.eu / за публично обсъждане на проект на насоки 
и образци на документи за кандидатстване с проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции 

в земеделски стопанства““ от СВОМР. 
 

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

I. Със започване на събранието по предложение на г-н Граматиков – 

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 обсъждане на първа и 
единствена точка от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за 
публикуване на електронната страница на МИГ Сандански /www.mig-

sandanski.eu/ за публично обсъждане на проект на насоки и образци 
на документи за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР“. След направените 
обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ взе следното 
решение с 7 гласа „ЗА“ от общо 7 присъстващи: 

 

 Да се публикува на електронната страница на МИГ Сандански 
/www.mig-sandanski.eu/за провеждане на публично обсъждане - проект на 

насоки и образци на документи за кандидатстване с проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“  от СВОМР на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 
  
С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не постъпиха 

други предложения и водещият г-н Белички закри заседанието. 

 
       Дата:  01.10.2018 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 

 
 


