
                                                   
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 
 

 
П Р О Т О К О Л   №  129 

 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска 
цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 
Дата на провеждане: 07.10.2019 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. Красимир Газев – зам. 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 
 

      Не членове на УС, присъствали на събранието:  

Ирина Илиева – Изпълнителен директор   
Автономка Ангелова – експерт СВОМР                

 

Дневен ред: 
 

1. Обсъждане и приемане на Покана за свикване на Общо събрание на 
сдружението. 

2. Обсъждане и вземане на решение за Промяна на индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР за 2019г. на СНЦ „Местна инициативна група 
Сандански - -МИГ Сандански“. 

 

Информационни материали използвани по време на срещата: 
 

o Предварително изготвен дневен ред; 
o Форма на присъствен списък; 
o Устав на Сдружението; 

o Покана за свикване на Общо събрание – проект; 
o Заявления за прекратяване на членство в УС на сдружението. 

o Индикативен график за 2019г. – проект. 
 

 

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



 Г-н Красимир Газев – зам. Председател на УС 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 от 

дневния ред, а именно: „Обсъждане и приемане на Покана за свикване на 
Общо събрание на сдружението“. Членовете на  УС изготвиха по 
предварително предоставената им бланка, покана за свикване на Общо 

събрание.  
След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

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

Общото събрание да се проведе на 17.10.2019 г. /четвъртък/ от 17:10 ч. 
в Конферентна зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ 
№ 20, ет. 1. Прие се следния дневен ред за провеждане на Общото 

събрание: 
 

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. 

 
 

2. Заседанието продължи с обсъждане на втората точка от дневния ред, 
а именно „Обсъждане и вземане на решение за Промяна на индикативен 
график за приеми по мерки от СВОМР за 2019г. на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански - -МИГ Сандански““. Водещият на 
заседанието даде думата на Изпълнителният директор на МИГ Сандански – г-

жа Ирина Илиева, която разясни пред членовете на УС, че се налага 
Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, 
природни бедствия и катастрофични събития“ с обявен прием от четвъртата 

седмица на месец Ноември 2019г. до четвъртата седмица на месец Февруари 
2020г., да бъде изменен с обявяване на прием от третата седмица на месец 
Декември 2019г. до четвъртата седмица на месец Февруари 2020г. 

Причините за отлагането на приема е техническата невъзможност да бъде 
изготвен пакета документи за кандидатстване, поради натовареността на 

екипа на МИГ.  
 

  След вземането на решение на УС за изменение на Индикативния 

график за прием на проекти по мерки от СВОМР за 2019г., той ще бъде 
публикуван на интернет страницата на МИГ: https://mig-sandanski.eu/ .  

 
След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

взе следното решение с 5 гласа „ЗА“ от общо 5 присъстващи: 
 
 Приема се да бъде актуализиран Индикативния график за прием на 

проекти по мерки от СВОМР за 2019г., както следва: 
 

-  Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, 
природни бедствия и катастрофични събития“ с обявен прием от 
четвъртата седмица на месец Ноември 2019г. до четвъртата седмица 

https://mig-sandanski.eu/


на месец Февруари 2020г., да бъде изменен с обявяване на прием от 
третата седмица на месец Декември 2019г. до четвъртата седмица 
на месец Февруари 2020г. 

 
С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не постъпиха 

други предложения и водещият г-н Газев закри заседанието. 
 
 

       Дата:  07.10.2019 г. 
 

 

 
 

Изготвил протокола:                              
 
     ………………..……. П* 

Автономка Ангелова 
 
 

 

             
Членове на УС: 
 

 
Зам. Председател на Управителния Съвет:    

 
                                     …………………….. П* 
                                Красимир Газев   

  
 
                                                                         ........................... П* 

                                                                         Атанас Белички 
 

 
                                                                          ............................. П*                              
НЧ „Отец Паисий    1919“ – представлявано от: Атанас Стоянов 

 
 

 
СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ –                  ............................. П* 
представлявано от:                                     Божидар Граматиков  

 
 
 

                                                                         ............................П* 
„Шестака” ООД  представлявано от:                  Митко Манолев 

 
                                                                                
 

 
 
 

 
 

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


