„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

Протокол № 31
« Среща на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел «Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански»»
Дата на провеждане: 17.01.2020 г. /петък/, 17:10 ч.
Място на провеждане: Конферентна зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул.
„Свобода” № 20, ет. 1.
Дневен ред:
17:10 ч. – 17:30 ч. – Регистрация на членовете на Общото събрание;
17:30 ч. – 17:40 ч. – Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;
17:40 ч. – 17:45 ч. – Приемане на дневен ред;
17:45 ч. – 18:00 ч. –Промяна на представляващ Община Сандански член на УС и
представляващ Народно Читалище „Отец Паисий – 1919“ член на УС;
18:00 ч. – 18:19 ч. – Обсъждане и приемане на изменения в Устава на сдружението;
18:19 ч. – 18:55 ч. - Одобрение на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2019 г.;
18:55 ч. – 19:30 ч. -Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за
Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 година, в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г.;
19:30 ч. – 20:00 ч. -Одобрение на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 година, в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г. на СНЦ
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“;
20:00 ч. – 20:40 ч. - Одобрение на проекта на бюджета за 2020 г. на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански”.
МАТЕРИАЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
•
•
•
•
•
•
-

Покана за свикване на Общо събрание;
Дневен ред;
Форма за присъствен списък;
Устав на Сдружението;
Устав на Сдружението – проект;
Протокол на УС от 17.01.2020г.
Писмо с наш вх. № 38 от 27.12.2019 г. от Община Сандански относно определяне на
представител на Община Сандански в Общото събрание и Управителния съвет на СНЦ
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ и Решение № 7 от 21.11.2019
г. на Общински съвет за определяне на представител на община Сандански в общото

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

събрание и Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ
Сандански“;
- Писмо с наш вх. № 03 от 06.01.2020 г. от Народно Читалище „ Отец Паисий – 1919“
относно подадена остава на Атанас Стоянов като председател на читалището и взето
Решение № 17 по Протокол от 20.12.2019 г. от проведено общо събрание на Народно
Читалище „ Отец Паисий – 1919“ гр. Сандански относно избор на представляващ НЧ в
общото събрание и управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански
– МИГ Сандански“
• Годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2019 г. - проект;
• Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, в изпълнение на
споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г. – проект;
• Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, в изпълнение на
споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански“ – проект;
• Проект на бюджет за 2020 г.:
• Наредба № 1/ 22.01.2016 г. на МЗХГ;
• Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ.
Спрямо задачите заложени в дневния ред срещата на Общото събрание премина по
следния начин:
Днес 17.01.2020 г. в 17:10 ч. в Конферентна зала, находяща се на адрес: гр. Сандански,
бул. „Свобода” № 20, ет. 1 се проведе общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”.
Преди започване на общото събрание всички присъстващи членове на сдружението се
регистрираха в предварително изготвения присъствен списък. При регистрацията те се
легитимираха по надлежния ред. Броят на всички регистрирали се членове на Общото
събрание е 44, което показва, чe е налице необходимият кворум за провеждането му.
Събранието се откри от г-н Красимир Газев – Зам. Председател на Управителния съвет. Той
приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието,
като предложи в изпълнение на Устава на Сдружението и изискванията на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел да бъдат избрани секретар-протоколист и преброители.
Г-н Газев прикани присъстващите да предложат секретар-протоколист и преброители. Гжа Маргарита Манолева предложи за секретар-протоколист да бъде избрана г-жа Невена
Бузова. За преброители бяха предложени Георги Бакалов и Атанас Ангелов. Г-н Бакалов беше
предложен от г-н Наташа Илиева, а г-н Ангелов от г-н Станислав Аргиров.
Единодушно се взе решение от всички присъстващи и предложенията бяха приети с
пълен консенсус.
Констатира се, че не са постъпили възражения във връзка с така взетите решения за
избор на секретар-протоколист и преброители. След избора им се премина към обсъждане и
гласуване на следващата точка от предварително изготвения дневен ред.
Водещият на събранието представи на присъстващите предварително изготвения дневен
ред:
1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;
3. Приемане на дневен ред;
4. Промяна на представляващ Община Сандански член на УС и представляващ Народно
Читалище „Отец Паисий – 1919“ член на УС;
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5. Обсъждане и приемане на изменения в Устава на сдружението;
6. Одобрение на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2019 г.
7. Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
година, в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г.
8. Одобрение на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, в
изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г. на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански“;
9. Одобрение на проекта на бюджета за 2020 г. на СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански”.
Г-н Газев прикани всички, които са съгласни с така представения дневен ред да гласуват.
Резултати от гласуването:
Гласували 44
„ЗА“ - 44
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
Предложението за дневен ред се прие с пълно мнозинство.
Срещата на членовете на Общото събрание продължи с обсъждането на следващата
точка от дневния ред, а именно: „Промяна на представляващ Община Сандански член на УС и
представляващ Народно Читалище „Отец Паисий – 1919“ член на УС“. Г-н Газев представи
пред присъстващите взето Решение 276 от 17.01.2020 по Протокол 132 от 17.01.2020г. от
заседание на УС на сдружението за Промяна на представляващ на Община Сандански – г-н
Кирил Котев се замена с г-н Атанас Стоянов (кмет на Община Сандански), промяна на
представляващ на „Народно читалище „Отец Паисий 1919” – Сандански“ – г-н Атанас
Стоянов се замена с г-жа Невена Станкова, членове на Колективния управителен орган на
сдружението.
Водещият на събранието прикани всички, които са съгласни с промяната да гласуват.
Резултати от гласуването:
Гласували 44
„ЗА“ - 44
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
Предвид резултатите членовете на ОС взеха следното решение:
Одобряват направената промяна на представляващ Община Сандански член на
УС г-н Атанас Стоянов – кмет на община Сандански и представляващ Народно
Читалище „Отец Паисий – 1919“ член на УС г-жа Невена Станкова.
Одобрява се Изпълнителният директор на СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански“ г-жа Ирина Илиева, да предприеме необходимите
действия за отразяване на промяната в регистъра на ЮЛНЦ по партидата на
сдружението.

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

Събранието продължи с обсъждане на следващата точка от дневния ред, а именно:
„Обсъждане и приемане на изменения в Устава на сдружението“. Г-н Газев представи на
присъстващите членове на Общото събрание причините за изменение и допълнение на Устава
на сдружението, както и проект на Устава. Не постъпиха предложения за промяна или
допълнения и се премина към гласуване.
Резултатите от гласуването:
Гласували 44
„ЗА” – 44
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
Предвид резултатите членовете на ОС взеха следното решение:
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. 17. Членовете на Сдружението са длъжни:
4. да заплащат годишен членски внос от 50 лева за физически лица , 70 лева за
еднолични търговци и земеделски производители, 70 лева за юридически лица, регистрирани
по ЗЮЛНЦ, 70 лева за юридически лица, регистрирани по търговския закон, 10 лева за
публични лица ,получаващи финансиране от държавния или общинския бюджет, 5000 лева за
община Сандански, в срок от 01.01 до 31.03 на текущата година;
Се изменя, както следва:
Чл. 17. Членовете на Сдружението са длъжни:
4.
/Изм., в сила от 17.01.2020 г./ да заплащат годишен членски внос от 60 лева за
физически лица, 80 лева за еднолични търговци и земеделски производители, 80 лева за
юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, 80 лева за юридически лица, регистрирани по
търговския закон, 20 лева за публични лица, получаващи финансиране от държавния или
общинския бюджет, 6000 лева за община Сандански, в срок от 01.01 до 31.03 на текущата
година;
Събранието продължи с обсъждане на следващата точка от дневния ред, а именно:
„Одобрение на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2019 г.“ В изпълнение на чл. 36, ал. 1, т. 7
и чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на Сдружението, водещият на събранието запозна членовете на
Общото събрание, с взето Решение № 257 от 08.01.2020 г. на УС за годишния счетоводен
отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ
Сандански” за 2019 г.“ След подробното представяне на отчета г-н Красимир Газев, водещ на
събранието, подложи на гласуване одобрението на Годишният счетоводен отчет и доклад за
дейността за 2019 г.
Резултатите от гласуването са:
Гласували 44
„ЗА” – 44
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
Съгласно резултатите, членовете на ОС взеха следното решение:

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

Одобрява се Годишният счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2019 г.
Събранието продължи с обсъждане на следващата точка от дневния ред, а именно:
„Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
година, в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г.“ Г-н Газев даде
думата на г-жа Ирина Илиева да представи на присъстващите членове на Общото събрание
разработеният доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, в изпълнение на
споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г. съгласно чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на
сдружението и чл. 62, т. 15 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ. Не постъпиха
предложения за промяна или допълнения и се премина към гласуване.
Резултатите от гласуването:
Гласували 44
„ЗА” – 44
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
Предвид резултатите членовете на ОС взеха следното решение:
Одобрява се годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 година, в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г.
Срещата на членовете на Общото събрание продължи с обсъждането на следващата
точка от дневния ред, а именно: „Одобрение на годишен доклад за извършените дейности по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 година, в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019
г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. Г-н Газев даде думата
на Изпълнителния директор на Сдружението – г-жа Илиева, която да запознае присъстващите
с разработения доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2019 г. съгласно чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на
сдружението и съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХГ. Поради
липсата на други предложения и допълнения се премина към гласуване.
Резултатите от гласуването:
Гласували 44
„ЗА” – 44
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
Предвид резултатите членовете на ОС взеха следното решение:
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Одобрява се годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
година, в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2019 г. на СНЦ
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.
Срещата на членовете на Общото събрание продължи с обсъждането на последната
точка от дневния ред, а именно: „Одобрение на проекта на бюджета за 2020 г. на СНЦ
„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”. Водещият даде думата на г-жа
Ирина Илиева – Изпълнителен директор на МИГ Сандански, която представи проект на
Бюджет за 2020 г., приходи на Сдружението за 2020 г., включващи възстановени междини от
2019 г., членски внос за 2020 г., аванс от ДФЗ за 2020 г., възстановени междини за 2020 г. и
разходи за 2020 г. – включващи разходи за дейности по подмярка 19.4, други разходи /лихви,
такси и др./ и изпълнение на задълженията, произтичащи от договор за банков револвиращ
кредит с „Общинска Банка АД“, клон Сандански. След подробното представяне на
информацията и съгласно чл. 27, ал. 1 т. 9 от Устава на Сдружението, водещият на събранието
подложи на гласуване тази точка от дневния ред:
Резултатите от гласуването:
Гласували 44
„ЗА” – 44
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
Предвид резултатите, членовете на ОС взеха следното решение:
Одобрява се бюджета за 2020 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ
Сандански”.
С приключване на обсъждането по точките от дневния ред, не постъпиха други
предложения и водещият г-н Газев докладва на Общото събрание за промени в състава на
членовете на Колективния върховен орган и одобрената промяна от УО на ПРСР и закри
заседанието.
Присъствен списък от 17.01.2020 г. от проведено събрание на членовете на ОС е
неразделна част от Протокола.

Изготвил протокола:
………………..…….П*
Невена Бузова

Дата: 17.01.2020 г.
Зам. Председател на Управителния съвет:
.……………….…… П*
Красимир Газев

Преброители:
……………………. П*
Георги Бакалов
………………..……. П*
Атанас Ангелов
*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни

