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„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е   № 160 

От  17.10.2019 г. 

Към протокол № 30/17.10.2019 г. от заседание на ОС 

 

ОТНОСНО: 

              

1. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители; 

2. Приемане на дневен ред; 

3. Обсъждане и приемане на изменения в  Устава на сдружението;  

4. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за прекратяване на членство в УС на 

Сдружението. 

 

ПО ТОЧКА ЕДНО: Единодушно, от всички присъстващи на Общо събрание, се взе 

решение секретар-протоколист на събранието да бъде г-жа Невена Бузова, преброители 

– г-н Георги Бакалов и г-жа Маргарита Манолева. 

ПО ТОЧКА ДВЕ: Приема се следния дневен ред: 

1. Регистрация на членовете на Общото събрание; 

2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители; 

3. Приемане на дневен ред; 

4.         Обсъждане и приемане на изменения в  Устава на сдружението;  

5. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за прекратяване на членство в УС на 

Сдружението. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИ:  

На основание чл. 27, ал.1, т. 1 от Устава на сдружението, приема изменение и допълнение 

в Устава на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, както следва: 

 • Чл. 34 /1/ Управителния съвет се състои от 7 лица. Членовете на УС могат да бъдат 

физически лица, членове на Сдружението или физически лица, упълномощени да представляват 

юридическите лица, които са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се 

избират за срок от 5 години. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария 

изпълняват своите функции. Съставът на УС на сдружението отговаря на следните условия: 

1. Броят на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 

сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган на 



 

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

сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел; 

2. Общинските власти в седем-членния УС са представени от един член; 

3. Представителите на юридическите лица от стопанския сектор, включително на 

земеделския и извън-земеделския бизнес, преработващата промишленост, туристическия сектор, 

услугите и други неземеделски дейности в седем-членния УС са двама;  

4. Представителите на юридическите лица от сектора на читалища и 

неправителствените организации в седем-членния УС са двама;  

5. Представителите на физическите лица, членове на сдружението в седем -членния 

УС са двама;  

6. Представителите на общинските власти в Управителния съвет се предлагат за 

одобрение на Общото събрание с решение на Общинския съвет.  

 Се изменя, както следва:  

Чл. 34. /1/ Управителния съвет се състои от 5 члена. Членовете на УС могат да бъдат 

физически лица или юридически лица членове на Сдружението, които участват в УС чрез своите 

законни представители или упълномощени от тях лица. Членовете на управителния съвет се 

избират за срок от 5 години. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария 

изпълняват своите функции. Съставът на УС на сдружението отговаря на следните условия: 

1. Броят на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 

сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган на 

сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас; 

2. Представител на публичния сектор в пет-членния УС е един. Представител на 

общинските власти се предлага за одобрение на Общото събрание с решение на Общинския 

съвет; 

3. Представителите на стопанския сектор в пет-членния УС са двама;  

4. Представителите на нестпоанския сектор в пет-членния УС са двама.  

 

•  Чл. 38. /1/ Председателят на управителния съвет се избира за срок от пет години, 

представлява Сдружението ОТДЕЛНО И ЗАЕДНО с останалите членове на УС  и има следните 

правомощия: 

/2/ Организира подготовката и провеждането на заседания на УС; 

/3/ Осъществява функции по публично представителство на Сдружението на национално и 

международно ниво, когато няма избран от Управителния съвет представител на Сдружението; 

/4/ Представлява сдружението до избирането на Изпълнителен директор или в случаите 

когато той не е в състояние да изпълнява своите функции; 

/5/ Осъществява координацията и взаимодействието между органите на сдружението. 

Се изменя, както следва: 

Чл. 38. /1/ Председателят на управителния съвет се избира за срок от пет години, 

представлява Сдружението и има следните правомощия: 

/2/ Организира подготовката и провеждането на заседания на УС; 

/3/ Осъществява функции по публично представителство на Сдружението на национално и 

международно ниво, когато няма избран от Управителния съвет представител на Сдружението; 

/4/ Отменя се 

/5/ Осъществява координацията и взаимодействието между органите на сдружението. 

 

• Чл. 39. Изпълнителният директор: 

/13/ Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на Сдружението 

от лицензиран експерт-счетоводител, когато го изисква закона или по решение на УС; 

Се изменя, както следва: 

Чл. 39. Изпълнителният директор: 

/13/ Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на Сдружението 

от лицензиран експерт-счетоводител, когато го изисква закона; 
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ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ:  

Прекратява се членството в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ“ на г-н Аспарух Коляшев и „Шестака“ ООД, представлявано от г-н Митко 

Манолев. Същите да останат като редовни членове в Общосто събрание на сдружението. 

 

       

Град Сандански              Зам. Председател на Управителен Съвет:  

      ………………………П* 

          Красимир Газев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


