
                                                   
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 
 

П Р О Т О К О Л   №  118 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 

 

Дата на провеждане: 15.02.2019 г. 

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала, находяща се 

на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 07:00 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 
 

Присъствали лица не членове на УС: 

 

1. Ирина Илиева – Изпълнителен директор; 

2. Емилия Бакалова – Счетоводител; 

                      

Дневен ред: 

 

Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за изменение и допълнение на одобрени 

със Заповед № РД09-111/08.02.2019 г. на Заместник – министъра на земеделието храните и 

горите, дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 

2020 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 № 1 от 2016 г. на МЗХГ;  

o Изменение и допълнение на одобрени дейности и разходи за 2019 г.– проект; 

o Одобрени със Заповед № РД09-111/08.02.2019 г. на Заместник – министъра на 

земеделието храните и горите планирани дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  на СНЦ "Местна инициативна 

група Сандански - МИГ Сандански“. 

 

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



Председателя на Сдружението г-н Кирил Котев откри заседанието, констатира 

наличието на кворум – от седем редовно поканени, присъстват 7, уведоми присъстващите с 

предварително изготвения дневен ред, и призова за допълнения към него. 

Не постъпиха предложения за неговата промяна, който в последствие бе приет с 

консенсус. 

Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждане на първа и единствена точка 

от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за изменение и допълнение на 

одобрени със Заповед № РД09-111/08.02.2019 г. на Заместник – министъра на земеделието 

храните и горите, дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от ПРСР 2014 – 2020 г.  на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“. 

Изпълнителния директор г-жа Ирина Илиева информира членовете на УС, че със Заповед № 

РД09-111/08.02.2019 г. на Заместник – министъра на земеделието храните и горите частично 

се одобряват предложените дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие” по Заявление с № 

19-19-2-01-2/28.09.2018 г. на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“ 

в размер на 177 492,04 лв. 

С промени в състава на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ 

Сандански“, одобрени с доклад № 93-177/10.01.2019 г., утвърден от Ръководителя на ОУ на 

ПРСР 2014-2020 г., се налага да предприемем действия по изменение и допълнение на 

одобрени със Заповед № РД09-111/08.02.2019 г. на Заместник – министъра на земеделието 

храните и горите, дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от ПРСР 2014 – 2020 г.  на СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“. 

Измененията са както следва: 

1. Разходи за управление: 

- дейност – „Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт 

разходи за социални и здравни осигуровки на персонала, обезщетения за временна 

неработоспособност и други, дължими от работодателя“; 

- дейност – „Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти, свързани с прилагането на стратегията /оценители, консултанти, външни 

експерти и др./“; 

2. Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР: 

- дейност – „Разходи за популяризиране, информиране и публичност“; 

- дейност – „Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи 

за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, 

свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода“. 

 

След направените обсъждания Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ взе следното РЕШЕНИЕ с 7 гласа 

„ЗА“ , „ПРОТИВ“ - няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма. 

 

Одобрява се изменение и допълнение на одобрени със Заповед № РД09-

111/08.02.2019 г. на Заместник – министъра на земеделието храните и горите, дейности и 

разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 

ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  на 

СНЦ "Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“. 

Измененията са както следва: 

1. Разходи за управление: 

- дейност – „Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт 

разходи за социални и здравни осигуровки на персонала, обезщетения за временна 

неработоспособност и други, дължими от работодателя“; 



- дейност – „Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти, свързани с прилагането на стратегията /оценители, консултанти, външни 

експерти и др./“; 

2.  Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР: 

- дейност – „Разходи за популяризиране, информиране и публичност“; 

- дейност – „Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи 

за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, 

свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода“. 

 С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не постъпиха други 

предложения и Председателят на Сдружението г-н Котев закри заседанието. 

• Присъствен списък от 15.02.2019 г. от проведено събрание на членовете на УС е 

неразделна част от Протокола. 

 

Дата: 15.02.2019 г. 

 

 

Изготвил протокола:                                      

  

…………………П*                                                 

Емилия Бакалова 

                                   

        Председател на Управителния Съвет:                            

 

          

           …………………П* 

                                              Кирил Котев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


