
                                                   
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

П Р О Т О К О Л   №  112 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с 
нестопанска цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 

Дата на провеждане: 15.01.2019 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. Божидар Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ – 

член на УС 

3. Митко Манолев, представляващ „Шестака” ООД – член на УС 
4. Аспарух Коляшев – член на УС 
5. Красимир Газев – член на УС 

 

                
Дневен ред: 
 

1. Одобрение на обява за прием на проектни предложения към Стратегия 
за ВОМР, насоки и образци на документи за кандидатстване по подмярка 6.4. 
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 
 

 

Информационни материали използвани по време на срещата: 
 

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

• Обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, 
насоки и образци на документи за кандидатстване по подмярка 6.4. 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна 
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ – проект. 

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

I. Председателят на сдружението г-н Кирил Котев откри заседанието, от 7 
редовни членове, присъстват 5, г-н Котев констатира наличието на кворум и 

уведоми присъстващите с предварително изготвения дневен ред и призова за 
допълнения към него. Не постъпиха предложения за промяна и бе приет с 

консенсус. 
 

1. Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждането на първата  

и единствена точка от дневния ред, а именно: „Одобрение на обява за прием 
на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки и образци на 



документи за кандидатстване по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ 
от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“. Водещият на заседанието г-н Кирил Котев даде думата на г-
жа Ирина Илиева – Изпълнителен директор на сдружението да запознае 

подробно членовете на Управителния съвет с точката от дневния ред. След 
подробно обсъждане на предварително предоставените документи, г-жа 
Ирина Илиева обясни, че във връзка с чл. 46, ал. 1 и чл. 62, т. 4 и т. 5 на 

Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХГ, е необходимо Колективния управителен 
орган на МИГ да одобри обява за прием на проектни предложения, насоки и 
образци на документи за кандидатстване по мярката. 

  
След обстойното разглеждане и обсъждане, членовете на УС взеха 

следното решение с 5 гласа „ЗА“ от общо 5 присъстващи: 
 

1. Одобрява обява за прием, насоки и образци на документи за 
кандидатстване по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Стратегията 

за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 
2. Възлага на Изпълнителния директор г-жа Ирина Илиева да предприеме 

необходимите действия за въвеждане на информацията и документите по 
мярката в Модул „Процедури“ на ИСУН2020 и в нормативно определените 
срокове и начини да уведоми УО на ПРСР 2014-2020 г. с цел проверка и 

активиране на процедурата за прием. 
  

 С приключване на обсъждането по точката от дневния ред не постъпиха 

други предложения и водещият г-н Котев закри заседанието. 

                                                                    Дата:  15.01.2019 г. 
 

 

 
 

…………………П* 
                                        Кирил Котев 

 

                                                                           …………………П* 
                                                                         Божидар Граматиков  

                                                 

                                                            …………………П* 
Митко Манолев 
 

…………………П* 
Аспарух Коляшев 

 
…………………П* 
Красимир Газев 

 
 

 
 

 

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

личните данни
 


