
                                                   
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 
 

П Р О Т О К О Л   №  105 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с 
нестопанска цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 

 
Дата на провеждане: 03.12.2018 г. 
Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна 

зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 17:10 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 

 

Присъствали лица не членове на УС: 

1. Ирина Илиева – Изпълнителен директор; 
2. Автономка Ангелова – Експерт по прилагане на СВОМР; 

3. Мирослава Петрова – Технически асистент.   
                      
Дневен ред: 

1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за удължаване на срока 
за прием на проектни предложения по обявена Процедура  № 

BG06RDNP001-19.082 МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански - МИГ Сандански”.  

2. Обсъждане и вземане на решение за актуализиране на  Индикативен 
график за приеми по мерки от СВОМР за 2018 г. и 2019 г. на СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански – МИГ Сандански”. 

 
Информационни материали използвани по време на срещата: 
o Предварително изготвен дневен ред; 

o Форма за присъствен списък; 
o Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХГ; 

o Индикативен график за приеми по мерки  от СВОМР за 2018 г. - 
проект.; 
o Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР за 2019 г. - проект. 

 



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

След като се запознаха с дневния ред: 

Г-н Кирил Котев, представляващ Община Сандански - Председател на УС, 

г-н Атанас Стоянов, представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ и г-н Божидар 
Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ си дадоха 
„ОТВОД“ от настоящите гласувания. / във връзка с опасенията си за 

евентуален конфликт на интереси/.  
Съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава на сдружението:  
„Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието 

присъстват повече от половината от неговите членове.“ 

 Със започване на събранието по предложение на г-н Манолев – член на 

УС, единодушно бяха избрани г-н Красимир Газев за водещ на 
събранието и г-жа Мирослава Петрова за протоколчик.  

 Г-н Красимир Газев 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 точка от 

дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за удължаване 
на срока за прием на проектни предложения по обявена Процедура  № 

BG06RDNP001-19.082 МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански - МИГ Сандански”. Водещият на събранието 
даде думата на изпълнителния директор г-жа Ирина Илиева да запознае 

членовете на УС с точката от дневния ред. Тя информира членовете относно 
необходимостта от удължаване на срока за прием на проектни предложения 

по обявената процедура  по подмярка 7.2. Опасенията на МИГ Сандански, 
са че няма да бъдат подадени проектни предложения в така обявения краен 
срок за кандидатстване, който изтича на 5 декември 2018 г. На основание  

чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХГ и чл. 11, ал. 5, т. 2 от 
ПМС 162., който дава възможност до три дни преди изтичане на крайния 

срок за прием, ако няма подадени проектни предложения, същият да бъде 
удължен. В тази връзка МИГ Сандански би искала да предприеме действия 
по удължаване на срока за прием, за да не рискува приключване на 

обявената процедура без да има подадени проектни предложения. Екипът 
на МИГ Сандански предложи на УС,  крайния срок да бъде удължен до 
18:00 часа на 07 януари 2019 г. 

 
След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 
взе следното РЕШЕНИЕ с 4 гласа „ЗА“ , „ПРОТИВ“ - няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ“ – няма. 

 
Одобрява крайният срок за прием на проектни предложения по обявена 

Процедура  № BG06RDNP001-19.082 МИГ Сандански – подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ 
„Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански”, да бъде удължен 



до 18:00 часа на 07 януари 2019 г. и промяна в Обявата и Условията за 

кандидатстване по процедурата. 
 
2.  Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждането на втора  

точка от дневния ред: „Обсъждане и вземане на решение за актуализиране 
на  Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР за 2018 г. и 2019 г. 

на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”. 
Изменението се налага във връзка с гореизложеното в т. 1 от дневния ред. 
 

След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 
взе следното РЕШЕНИЕ с 4 гласа „ЗА“ , „ПРОТИВ“ - няма, 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма. 
 

Приема се да бъде актуализиран Индикативния график за приеми по 
мерки от СВОМР за 2018 г. и 2019 г., както следва: 
 

• Приема по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ се 
изменя: от втората седмица на септември 2018 г. до втората седмица на 
януари 2019 г. 

 
 С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не 

постъпиха други предложения и водещият г-н Газев закри заседанието. 

 

Изготвил протокола:                                     Дата:  03.12.2018 г. 
  

…………………П*                                                   
Мирослава Петрова  
 

 
                                  Членове на Колективния управителен орган 

                      на СНЦ „Местна инициативна група  

                      Сандански – МИГ Сандански“:                           
 

          
                                                                           …………………П*    

                                            Атанас Белички 

 
 
                                             …………………П*    

      Митко Манолев 
 

…………………П*    

Аспарух Коляшев 

 

 
…………………П*    

                                                                            Красимир Газев 
 
 

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


