ПРОТОКОЛ
от
проведено заседание на Общо събрание на сдружение
МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе
Днес 24.08.2015 г., в гр.Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б се проведе Общо събрание (ОС) на
сдружение МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе. Събранието е свикано по
инициатива на Управителния съвет (УС) на сдружението, на основание чл. 28, ал. 1 от УСТАВА
на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и решение на
УС по протокол от 22.07.2015 г.
Съгласно чл. 28, ал. 2 от УСТАВА покана за свикване на Общо събрание, съдържаща датата,
часа, мястото на събранието, както и дневния ред и по чия инициатива се свиква, е поставена на
22.07.2005 г., на мястото за обявления в сградата на управление на сдружението на, ул. „Полк.
Дичо Петров” № 1 в град Чепеларе, като е спазен срокът за обявяване, а именно: „най-малко един
месец преди насрочения ден“. Поканата за свикване на Общо събрание на МИГ „Преспа“ е
публикувана във вестник ,,Отзвук“, в сайта на Сдружението и на общините Баните, Лъки и
Чепеларе. В същия срок са връчени лично или по пощата с обратна разписка писмени покани до
всички членове на ОС.
В 10.00 часа, Председателят на УС – Цветана Василева Метаксинова откри събранието, като
обяви следния кворум:
„До момента от общо 55 (петдесет и пет) члена на ОС на сдружението с право на глас,
регистрирали своето присъствие, съгласно регистрационния списък са 8 (осем). Съгласно чл. 30 от
УСТАВА събранието не може да се счете за редовно, тъй като броя на присъстващите членове не
представлява половината от общия брой на членовете на ОС”.
Поради липса на кворум, на основание чл. 30 от УСТАВА на сдружението, заседанието на
ОС на сдружение МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе бе отложено за 11.00 часа.
В 11.00 часа, Председателя на УС обяви на присъстващите членове предварително
обявения в Поканата, дневен ред, както следва:
Регистрация на членовете на Общото събрание.
Избор на председател и протоколист на събранието.
Актуализиране състава на членовете на Общото събрание на сдружението.
Промяна в Устава на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”.
Представяне на: ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА
МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
6. Вземане на решение на Колективния върховен орган на МИГ-а за кандидатстване и
съгласие за реализиране на проект по ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” на
ПРСР 2014 – 2020 г.
7. Други
Не постъпиха мнения и предложения относно дневния ред. Присъстващите на събранието
приеха единодушно така предложения дневен ред.
След проведените разисквания, ОС взе следните решения:
1.
2.
3.
4.
5.

По т. 1 и т.2 от дневния ред – Регистрация на членовете на Общото събрание.
Председателят на УС провери списъка на регистриралите присъствието си членове на ОС и
констатира, че от направилите своята регистрация 14 (четиринадесет) членове на ОС, в залата
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присъстват всички 14 (четиринадесет) регистрирани членове на ОС. На събранието, без право на
глас присъстват Г-н Тодор Бозуков – Кмет на Община Чепеларе и Г-н Валентин Симеонов – Кмет
на Община Лъки.
Прилага се и става неразделна част от настоящия протокол присъствения списък на
членовете на ОС – Регистрация на членовете на Общо събрание на сдружение МИГ „Преспа“ –
общини Баните, Лъки, Чепеларе - 24.08.2015 г.
Председателят на УС направи следното процедурно предложение:
Цветана Василева Метаксинова да бъде избрана и за председател на днешното Общо
събрание, за протоколист на събранието да бъде избрана Надежда Бабугерова, а за преброител
беше предложена Соня Ружинова. Други предложения не постъпиха. Преди да се пристъпи към
гласуване на предложението, Председателят на УС напомни на присъстващите в залата членове на
ОС, че съгласно чл. 32, ал. 1 от УСТАВА „Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство
от присъстващите”, в изключение на случаите по чл. 32, ал. 2, както и че съгласно чл. 31 ал. 2 от
УСТАВА „всеки член има право на един глас”.
Пристъпи се към гласуване на единственото предложение за председател и протоколист на
събранието:
С 14 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ“, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
За председател на събранието избира – Цветана Метаксинова.
С 14 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
За протоколист на събранието избира - Надежда Бабугерова
С 14 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
За преброител на събранието избира - Соня Ружинова

По т. 3 от дневния ред – Актуализиране състава на членовете на Общото събрание на
сдружението.
До Председателя на УС са постъпили докладни записки от Експертите с постъпили молби
за доброволен отказ от членството в МИГ-а и молби за членство в МИГ-а.
Постъпили молби за членство в МИГ-а от Виктория Карова – Управител на „Косовски хан”
ЕООД.
Постъпили молби за доброволен отказ от членството в МИГ-а от:
Стефан Банков Терзийски
Русина Сидерова Кирова
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Бинка Симеонова Шаламанова
Надежда Бабугерова
Павлина Стефанова Петкова

Пристъпи се към гласуване, при което:
С 14 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ” , 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното :
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 27, ал.1, т.4 от УСТАВА, във връзка с чл. 15 от УСТАВА, да се
приеме членството в ОС на: Виктория Карова – Управител на „Косовски хан” ЕООД.
С 14 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното :
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 27, ал. 1, т. 4 от УСТАВА, във връзка с чл. 20, т. 1 от УСТАВА, да се
прекрати членството на:
Стефан Банков Терзийски
Русина Сидерова Кирова
Бинка Симеонова Шаламанова
Надежда Бабугерова
Павлина Стефанова Петкова
По т. 4 от дневния ред – Промени в Устава.
Председателят на събранието направи следните предложения за промени в УСТАВА:
§1. Променя се седалището на Сдружението, като чл. 2 се изменя така:
„Чл. 2. Седалището на сдружението с нестопанска цел е в гр. Чепеларе, ул. „Йордан Данчев” № 1.
§2. Променя се адресът на управление на Сдружението, като чл. 3 се изменя така:
„Чл. 3. Адресът на управление на сдружението с нестопанска цел е гр. Чепеларе, ул. „Йордан Данчев” №
1.”

С 13 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно приема предложените изменения.
§3. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Членството в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат
дееспособни физически и/ или юридически лица, които:
1. желаят да съдействат за постигане на целите на Сдружението, като се ангажират да
допринасят за дейността на Сдружението според своите възможности;
2. са представители на нестопанския, стопанския или публичния сектор. „Представител на
нестопанския сектор" е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
или по Закона за народните читалища, както и физически лица, самоопределящи се като
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представители на този сектор. Физическите лица декларират писмено принадлежността си към
този сектор. „Представител на стопанския сектор" е лице, регистрирано да извършва дейност
по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща
техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност. „Представител на
публичния сектор” е служител на централната или териториалната администрация на
изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кметове и общински съветници, които
представляват съответния орган въз основа на писмено решение.;
3. юридическите лица имат седалище и адрес на управление на територията на някоя от трите
общини – членове на Сдружението, а физическите лица – представители на нестопанския сектор,
имат постоянен адрес или работят постоянно на територията на някоя от трите общини –
членове на Сдружението.
(2) Членове на Сдружението - част от публичната квота, са задължително Общините Баните, Лъки и
Чепеларе, съответно представлявани от определено от общинските съвети лице.
(3) Делът на всеки представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и
на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган на Сдружението не
превишава 49 процента от гласовете.”

С 13 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно приема предложените изменения.
§4. Член 15 се измяна така:
„Чл. 15. (1) Членството в Сдружението е доброволно. Лицата, които желаят да бъдат приети за
членове на Сдружението следва да подадат писмена молба по образец до Председателя на Управителния
съвет, придружена от следните документи:
1. за физическите лица, представители на нестопанския сектор - копие на лична карта и декларация
за самоопределяне като представители на нестопанския сектор, за юридически лица - копие от
решението на компетентния им орган за участие в Сдружението;
2. писмена декларация, че кандидатът е съгласен да стане член на Сдружението и че ще спазва
разпоредбите на Устава.
(2) Председателят на Управителния съвет прави предварителна проверка въз основа на представените
документи дали кандидатите отговарят на изискванията, посочени в чл. 14 от настоящия Устав,
резултатът, от която се представя на Управителния съвет. Ако при проверката Председателят
установи, че липсва даден документ, той следва да уведоми незабавно кандидата и да поиска
представянето му.
(3) Приемането на кандидати за членове на Сдружението става по решение на Управителния съвет.
Председателят на Управителния съвет е длъжен да внесе подадените от всички кандидати за членове
документи за приемане на следващото заседание на УС, но не по-късно от 1 месец от подаването им.
(4) Членството се счита придобито от датата на съответното решение на УС за приемане.

С 13 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно приема предложените изменения.

§5. Създава се член 15а със следното съдържание:
„Чл.15а. Управителният съвет отказва приемането на кандидат член от даден сектор, ако е налице
някоя от следните хипотези:
4

1. Кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 14 от настоящия Устав или не е представил всички
необходими документи;
2. Ако приемането на кандидата за член от определена квота би довело до нарушаване на изискването по
чл. 14, ал. 3.

С 13 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно приема предложението.

§6. В чл. 22, ал. 1 изразът „с вземането на решение” се заменя със „след влизане в сила на изрично
решение”.

С 13 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно приема предложените изменения.
§7. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. Взема решение за участие в други организации;
5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
6. Приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението;
7. Приема бюджета на Сдружението;
8. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените
вноски;
9. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона,
устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
11. Избира и освобождава Контролен съвет;
12. Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност;
13. Взема и други решения предвидени в устава.
2. Алинея 2 се изменя така:
”(2) Правата по ал. 1., т. 1, 3, 5, 8 и 9 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.”

С 13 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно приема предложените изменения.
§8. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „месечен” се заменя с „двуседмичен”.
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на
Сдружението, в изнесените офиси на Сдружението, публикува се в сайта на Сдружението, или се
изпраща срещу обратна разписка на всеки член и/или по електронен път, най-малко един месец преди
насрочения ден.”

С 13 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно приема предложените изменения.

§9. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. /1/ Управителният съвет се състои от 9 лица – членове на Сдружението. Членовете на
управителния съвет се избират за срок от 2 години от момента на учредяване на Сдружението. До
избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на
управителния съвет могат да бъдат преизбирани за не повече от 2 (два) последователни мандата.
При избора на членове на УС, трябва да се следват следните принципи:


Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор
и на представителите на нестопанския сектор в управителния орган на Сдружението не
превишава 49 процента от гласовете



Представителите на общинските власти в Управителния съвет се определят с решение на
Общинския съвет по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация;



Членовете на Управителния съвет следва да отговарят на изискванията на чл. 14.

С 12 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 1 глас – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС приема
предложените изменения.
§10. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. Избира и освобождава Изпълнителния директор на Сдружението, чиито функции и
отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението.
Изпълнителният директор възлага дейностите на външни изпълнители от името на
Сдружението, сключва договори, назначава и освобождава целия персонал на сдружението, в
това число координатор, счетоводител, технически сътрудник и други експерти.”
2. Създават се нови точки 19 и 20 със следното съдържание:
„19. Приема и изключва членове;
20. Взема решение за откриване и закриване на клонове.”

С 12 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 1 глас – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС приема
предложените изменения.
Не постъпиха други предложения за промени в УСТАВА.
На основание чл. 32 (2) от УСТАВА, Общото събрание взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
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Изменя УСТАВА, както следва:
§1. Променя се седалището на Сдружението, като чл. 2 се изменя така:
„Чл. 2. Седалището на сдружението с нестопанска цел е в гр. Чепеларе, ул. „Йордан Данчев” № 1.
§2. Променя се адресът на управление на Сдружението, като чл. 3 се изменя така:
„Чл. 3. Адресът на управление на сдружението с нестопанска цел е гр. Чепеларе, ул. „Йордан Данчев” №
1.”
§3. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Членството в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат
дееспособни физически и/ или юридически лица, които:
1. желаят да съдействат за постигане на целите на Сдружението, като се ангажират да
допринасят за дейността на Сдружението според своите възможности;
2. са представители на нестопанския, стопанския или публичния сектор. „Представител на
нестопанския сектор" е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
или по Закона за народните читалища, както и физически лица, самоопределящи се като
представители на този сектор. Физическите лица декларират писмено принадлежността си към
този сектор. „Представител на стопанския сектор" е лице, регистрирано да извършва дейност
по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща
техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност. „Представител на
публичния сектор” е служител на централната или териториалната администрация на
изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кметове и общински съветници, които
представляват съответния орган въз основа на писмено решение.;
3. юридическите лица имат седалище и адрес на управление на територията на някоя от трите
общини – членове на Сдружението, а физическите лица – представители на нестопанския сектор,
имат постоянен адрес или работят постоянно на територията на някоя от трите общини –
членове на Сдружението.
(2) Членове на Сдружението - част от публичната квота, са задължително Общините Баните, Лъки и
Чепеларе, съответно представлявани от определено от общинските съвети лице.
(3) Делът на всеки представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и
на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган на Сдружението не
превишава 49 процента от гласовете.”
§4. Член 15 се измяна така:
„Чл. 15. (1) Членството в Сдружението е доброволно. Лицата, които желаят да бъдат приети за
членове на Сдружението следва да подадат писмена молба по образец до Председателя на Управителния
съвет, придружена от следните документи:
1. за физическите лица, представители на нестопанския сектор - копие на лична карта и декларация
за самоопределяне като представители на нестопанския сектор, за юридически лица - копие от
решението на компетентния им орган за участие в Сдружението;
2. писмена декларация, че кандидатът е съгласен да стане член на Сдружението и че ще спазва
разпоредбите на Устава.
(2) Председателят на Управителния съвет прави предварителна проверка въз основа на представените
документи дали кандидатите отговарят на изискванията, посочени в чл. 14 от настоящия Устав,
резултатът, от която се представя на Управителния съвет. Ако при проверката Председателят
установи, че липсва даден документ, той следва да уведоми незабавно кандидата и да поиска
представянето му.
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(3) Приемането на кандидати за членове на Сдружението става по решение на Управителния съвет.
Председателят на Управителния съвет е длъжен да внесе подадените от всички кандидати за членове
документи за приемане на следващото заседание на УС, но не по-късно от 1 месец от подаването им.
(4) Членството се счита придобито от датата на съответното решение на УС за приемане.
§5. Създава се член 15а със следното съдържание:
„Чл.15а. Управителният съвет отказва приемането на кандидат член от даден сектор, ако е налице
някоя от следните хипотези:
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 14 от настоящия Устав или не е представил всички
необходими документи;
2. Ако приемането на кандидата за член от определена квота би довело до нарушаване на изискването по
чл. 14, ал. 3.
§6. В чл. 22, ал. 1 изразът „с вземането на решение” се заменя със „след влизане в сила на изрично
решение”.
§7. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Общото събрание:
1.

Изменя и допълва устава;

2.

Приема други вътрешни актове;

3.

Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4.

Взема решение за участие в други организации;

5.

Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

6.

Приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението;

7.

Приема бюджета на Сдружението;

8.
9.
10.

Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените
вноски;
Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона,
устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

11.

Избира и освобождава Контролен съвет;

12.

Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност;

13.

Взема и други решения предвидени в устава.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Правата по ал. 1., т. 1, 3, 5, 8 и 9 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.“
§8. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „месечен” се заменя с „двуседмичен”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на
Сдружението, в изнесените офиси на Сдружението, публикува се в сайта на Сдружението, или се
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изпраща срещу обратна разписка на всеки член и/или по електронен път, най-малко един месец преди
насрочения ден.”
§9. Член 34 се изменя така:


„Чл. 34. /1/ Управителният съвет се състои от 9 лица – членове на Сдружението. Членовете на
управителния съвет се избират за срок от 2 години от момента на учредяване на Сдружението.
До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции.
Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани за не повече от 2 (два)
последователни мандата.

При избора на членове на УС, трябва да се следват следните принципи:


Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор
и на представителите на нестопанския сектор в управителния орган на Сдружението не
превишава 49 процента от гласовете



Представителите на общинските власти в Управителния съвет се определят с решение на
Общинския съвет по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация;



Членовете на Управителния съвет следва да отговарят на изискванията на чл. 14.

§10. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. Избира и освобождава Изпълнителния директор на Сдружението, чиито функции и
отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението.
Изпълнителният директор възлага дейностите на външни изпълнители от името на
Сдружението, сключва договори, назначава и освобождава целия персонал на сдружението, в
това число координатор, счетоводител, технически сътрудник и други експерти.”
2. Създават се нови точки 19 и 20 със следното съдържание:
„19. Приема и изключва членове;
20. Взема решение за откриване и закриване на клонове.”

По т. 5 от дневния ред – Представяне на: ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 Г.
Председателят на събранието представи презентация с подхода ВОМР и ПОДМЯРКА 19.1
„ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. и изложи следното:
Подходът ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. се прилага на ниво община или
обединение на съседни общини, като се насърчава сдружаването на общините в процеса на
формиране на местни групи за действие. Всяка стратегия за водено от общностите местно
развитие следва да обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители, като
територията, на която се предоставя подпомагане следа да бъде с непрекъснати граници.
Местни групи за действие или общности, прилагали подхода ЛИДЕР през програмния
период 2007-2013 г. на територия или част от територията си, каквато се явява създадената МИГ
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„Преспа“ , могат да кандидатстват през новия програмен период за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за осъществяване на проект, включващ подготвителни дейности за:
1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
3. проучвания и анализи на територията;
4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във
връзка с подготовката на стратегията;
5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.
Съгласно определените критерии за подбор на проекти по Наредбата за прилагане на
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, както и на следващия етап при оценяване на
изготвените стратегии за местно развитие, които ще кандидатстват за финансиране по подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”,
се насърчават партньорствата на две и повече общини, като партньорските проекти и
стратегии получават по висока оценка.
По т. 6 от дневния ред Вземане на решение на Колективния върховен орган на МИГ-а за
канидидатстване и съгласие за реализиране на проект по ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ” на ПРСР 2014 – 2020 г.
С оглед на изложеното в т. 5 се даде думата на присъстващите да изразят мнение относно
кандидатстването на МИГ „Преспа“.
Мнения и предложения не се изразиха, поради което ОС пристъпи към гласуване на
предложението за решение, в резултат на което:
С единодушие от 13 гласа – „ЗА”, ОС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Преспа“ – общини Баните,
Лъки, Чепеларе дава съгласие за подготовка и реализиране на проект по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 година.
Упълномощава Председателя на Управителния съвет на МИГ „Преспа“ – общини Баните,
Лъки, Чепеларе – Цветана Метаксинова, да подпише Заявлението за изразяване на интерес и
необходимите приложения към него, за кандидатстване по Подмярка 19.1. „Помощ за
подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
По т.7 от дневния ред – Други.
Председателят на събранието разясни, че основната цел на проекта по подмярка 19.1.
„Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. е разработване и изпълнение на Стратегия за местно развитие, съгласно изискванията
на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие”. В тази връзка тя предложи да бъде гласувано решение за разработването на
Стратегията.
Във връзка с подготовката и подаване на заявление за кандидатстване по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
ПРСР, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за което се
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взе решение по-рано на днешното събрание и успешното изпълнение на проекта, МИГ
„Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе следва да се ангажира:
o Да оказва съдействие и да участва чрез свои представители и други лица при
подготовка и подаване на заявление за кандидатстване.
Председателят на събранието предложи следните текстовете да бъдат гласувани заедно:
1. Да бъде разработена Стратегия за местно развитие, съгласно изискванията на подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие”, която да обхваща общините Баните, Лъки и Чепеларе, вкл. всички
населените места на територията им.
2. Във връзка с подготовката и подаване на заявление за кандидатстване по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от ПРСР, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и успешното изпълнение на проекта, МИГ „Преспа“ – общини Баните,
Лъки, Чепеларе " се ангажира:
2.1. Да оказва съдействие и да участва чрез свои представители и други лица при
подготовка и подаване на заявление за кандидатстване.
Други мнения и предложения не се изразиха, поради което ОС пристъпи към гласуване на
предложението за решение, в резултат на което:
С единодушие от 13 гласа – „ЗА”, ОС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.
Да бъде разработена Стратегия за местно развитие, съгласно изискванията на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие”, която да обхваща общините Баните, Лъки и Чепеларе, вкл. всички населените места на
територията им.
2. Във връзка с подготовката и подаване на заявление за кандидатстване по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
ПРСР, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и успешното
изпълнение на проекта, МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе " се ангажира:
2.1. Да оказва съдействие и да участва чрез свои представители и други лица при
подготовка и подаване на заявление за кандидатстване.
По т. 7 от дневния ред – Други.
Председателят на събранието разясни, че във връзка с променения адрес на офиса на МИГа, УС на МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе на свое заседание, проведено на
22.07.2015 г. упълномощи Председателя на УС - Цветана Василева Метаксинова да сключи
договор за наем на помещение за офис на МИГ-а. В тази връзка на 05.08.2015 г. беше сключен
договор за наем между Сдружение МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе и община
Чепеларе.
Председателят на събранието предложи да се вземе решение за потвърждаване на
сключения договор за наем на офис на МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе",
намиращ се на адрес гр. Чепеларе, ул. „Йордан Данчев” № 1.
Други мнения и предложения не се изразиха, поради което ОС пристъпи към гласуване на
предложението за решение, в резултат на което:
С единодушие от 13 гласа – „ЗА”, ОС взе следното
11

Р Е Ш Е Н И Е:
Потвърждава решението на УС на Сдружение МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки,
Чепеларе за сключване на договор за наем на помещение за офис на МИГ-а и сключения договор
за наем на офис на МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе, намиращ се на адрес гр.
Чепеларе, ул. „Йордан Данчев” № 1.
Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения, председателят закри
събранието.
Неразделна част от настоящия протокол е присъствен списък на членовете на ОС Регистрация на членовете на Общо събрание на сдружение МИГ „Преспа“ – общини Баните,
Лъки, Чепеларе"- 24.08.2015 г.
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