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„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е   № 161 

От  17.01.2020 г. 

Към протокол № 31/17.01.2020 г. от заседание на ОС 

 

ОТНОСНО: 

              

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

2. Приемане на дневен ред; 

3. Промяна на представляващ Община Сандански член на УС и представляващ  Народно 

Читалище „Отец Паисий – 1919“ член на УС; 

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

5. Одобрение на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2019 г.; 

6. 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.; 

7. 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“; 

8. Одобрение на проекта на бюджета за 2020 г. на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански”. 

 

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-н Атанас Ангелов. 

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. 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.  
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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”. 

 

ПО ТОЧКА ТРИ:  

 

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. 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ:  

 

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;  

 

ПО ТОЧКА ПЕТ:  

Одобрява се Годишният счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2019 г. 
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ПО ТОЧКА ШЕСТ:  

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. 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМ:  

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“. 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМ:  

Одобрява се бюджета за 2020 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански”. 

 

 

 

       

Град Сандански              Зам. Председател на Управителен Съвет:  

      ………………………П* 

          Красимир Газев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


