
                                                   
“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

П Р О Т О К О Л   №  131 
 

 

  Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска 
цел  

«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански» 
 

Дата на провеждане: 08.01.2020 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. Красимир Газев – зам. Председател на УС 

2. Атанас Белички – член на УС 
3. Божидар Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ – член 

на УС 
 

      Не членове на УС, присъствали на събранието:  

Ирина Илиева – Изпълнителен директор;  
Автономка Ангелова – Експерт СВОМР;  
Мирослава Петрова – Експерт СВОМР; 

Емилия Бакалова – Счетоводител. 
 

Дневен ред: 
 

1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на годишен 

счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2019 г., за 
одобрение от Общото събрание; 
 

2. Разглеждане, обсъждане и приемане на проект 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 одобрение от Общото събрание; 

 
 

3. Разглеждане, обсъждане и приемане на проект 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“ за одобрение от Общото събрание;  
 

4. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на проект на 

бюджет за 2020 г. за одобрение от Общото събрание; 



 
5. Изготвяне, обсъждане и приемане на Покана за свикване на Общо събрание 

на сдружението. 

 
 
 

Информационни материали използвани по време на срещата: 
 

o Предварително изготвен дневен ред; 
o Устав на сдружението; 
o 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 събрание и Управителния 
съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“; 

o 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“ 

o Годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 

2019 г. - проект; 
o 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; 

o 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; 

o Проект на бюджет за 2020 г.: 
o Наредба № 1/ 22.01.2016 г. на МЗХГ; 
o Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ. 

 
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. 

 
По т. 1 от дневния ред: Заседанието на Управителния съвет започна с 

обсъждане на първата точка от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и 

вземане на решение за внасяне на годишен счетоводен отчет и доклад за 
дейността на Сдружението за 2019 г., за одобрение от Общото събрание“. В 
изпълнение на чл. 39, ал. 11 и ал. 14 от Устава на Сдружението, г-жа Ирина 

Илиева запозна членовете на УС с разработените годишен финансов отчет и 



доклад за дейността на сдружението (съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ) за 
2019 г.  
 

След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 
взе следното решение с 3 гласа „ЗА“ от общо 3 присъстващи: 

 
Приема се Годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за 2019 г. да бъдат 
предложени за одобрение от Общото събрание на Сдружението. 
 

 
По т. 2 от дневния ред: Заседанието продължи с обсъждането на втора 

точка от дневния ред, а именно: „Разглеждане, обсъждане и приемане на 

проект 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 одобрение от Общото 
събрание“. Водещият г-н Газев даде думата на експерта по прилагане на 

СВОМР г-жа Автономка Ангелова да представи разработения проект 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" 
съгласно чл. 62, т. 15 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХГ. 
 

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

взе следното решение с 3 гласа „ЗА“ от общо 3 присъстващи: 
 
Приема 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. и предлага за одобрение 

на среща на Общото събрание на Сдружението. 
 
По т. 3 от дневния ред: Заседанието на Управителния съвет продължи с 

обсъждането на трета точка от дневния ред, а именно: „Разглеждане, 
обсъждане и приемане на проект 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“ за одобрение от 
Общото събрание“. Г-жа Ирина Илиева – Изпълнителен директор, представи 

разработения проект на годишен доклад за извършените дейности по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 

2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, 
съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХГ. 
 



След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 
взе следното решение с 3 гласа „ЗА“ от общо 3 присъстващи: 

 
Приема 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“ и предлага за одобрение на 
среща на Общото събрание на Сдружението. 

 
По т. 4 от дневния ред: Заседанието на Управителния съвет продължи с 

обсъждането на следваща точка от дневния ред, а именно: „Разглеждане, 

обсъждане и вземане на решение за внасяне на проект на бюджет за 2020 г. 
за одобрение от Общото събрание“. По тази точка от дневния ред Заместник - 

председателят на Сдружението г-н Красимир Газев даде думата на 
Изпълнителния директор г-жа Илиева да запознае членовете на 
Управителния съвет с вече приетото Решение № 271 от 20.09.2019 г. на УС 

годишно разпределение на планираните дейности и разходи за 2020 г. по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие” по ПРСР 2014-2020 г., както и със справка за 
очакваните приходи от членски внос за 2020 г., приходи от входирани 
заявки за плащане в ДФЗ и изпълнение на задълженията, произтичащи от 

договор за банков револвиращ кредит № С-01/15.04.2016 г. и анекс 
№1/11.04.2017 г. с Общинска Банка АД, клон Сандански. След подробното 
представяне на информацията и съгласно чл. 36, ал.1 т. 6 от Устава на 

Сдружението. 
 

След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 
взе следното решение с 3 гласа „ЗА“ от общо 3 присъстващи: 

 
Приема бюджета за 2020 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански 

– МИГ Сандански” и предлага за одобрение на среща на Общото събрание на 
Сдружението. 
 
 По т. 5 от дневния ред: Заседанието на Управителния съвет продължи с 

обсъждане на последната точка от дневния ред, а именно: „Изготвяне, 
обсъждане и приемане на Покана за свикване на Общо събрание на 

сдружението“. Водещият на заседанието даде думата на Изпълнителния 
директор на МИГ Сандански – г-жа Ирина Илиева, която информира 

членовете на УС за постъпили в деловодството на сдружението две писма: 
Писмо с наш вх. № 38 от 27.12.2019 г. от Община Сандански и Писмо с наш 
вх. № 03 от 06.01.2020 г. от Народно Читалище „ Отец Паисий – 1919“ 

относно промяна на представляващите в Общото събрание и Управителния 
съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 
  

Тя поясни, пред присъстващите относно постъпилото писмо и Решение от 
Община Сандански и съгласно чл. 34, ал. 1, т. 2 от Устава на сдружението, 

който гласи: 
 
 „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“ . 



 
Като информира съгласно текста в него, за взето Решение № 7 от 

21.11.2019 г. на Общински съвет представител на Община Сандански, да 

бъде г-н Атанас Стоянов кмет на община Сандански  в Общото събрание и 
Управителния съвет. С което се налага, да бъде направена промяна на 
представляващия сдружението, както и да бъдат делегирани правомощия по 

представителство на сдружението.  
 

Относно постъпило писмо от Народно Читалище „ Отец Паисий – 1919“ гр. 
Сандански, на което членовете са взели Решение № 17 по Протокол от 
20.12.2019 г. от проведено общо събрание, с което са избрали представител в 

Общото събрание и управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група 
Сандански – МИГ Сандански“, да бъде г-жа Невена Станкова.  

 

Изпълнителния директор обясни, че след като се вземе решение от 
Общото събрание на сдружението е необходимо да се направи  вписване в 

регистъра на ЮЛНЦ по партидата на сдружението за извършената промяна в 
състава на УС в представителството на сдружението в лицето на 
Представляващия, респективно и Председателя г-н Атанас Стоянов – 

представляващ Община Сандански  и на член на УС в лицето на г-жа Невена 
Станкова – представляваща Народно читалище „Отец Паисий – 1919“ . След 

разяснения от Изпълнителния директор, по точките от дневния ред на 
заседанието 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 3 гласа „ЗА“ от общо 3 присъстващи: 
  

 Общото събрание да се проведе на 17.01.2020 г. /петък/ 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 Общо събрание: 

 
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;  
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”. 



С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не постъпиха 
други предложения и водещият г-н Газев закри заседанието. 

 

        
 
 

Изготвил протокола:                              
 

…………………П* 
Мирослава Петрова 
 
 

             

Членове на УС: 
 

Зам. Председател на Управителния Съвет:    
                                      …………………П* 
                                Красимир Газев   

  
 
 

                                                                         …………………П* 
                                                                         Атанас Белички 

      
                                                                 
СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ –                       …………………П*   

представлявано от:                                            Божидар Граматиков                                                                                                                                           
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

 


