
 

 

 

 

Промени в Устава на СНЦ „ МИГ Чирпан”, приети с решение на 

Общото събрание на 20.02.2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 Било: Се изменя както следва: 

  

Било: 

„Стратегия за местно развитие” 

        И  

„Стратегия за местно развитие 

(СМР)” 

        И 

  „ СМР” 

 

 

НАВСЯКЪДЕ В УСТАВА СЕ 

ПРОМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: 

 

Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) 

  

Било: 

 

„ЛИДЕР” 

 

 

 

НАВСЯКЪДЕ В УСТАВА СЕ 

ПРОМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: 

 

„ЛИДЕР/ВОМР” 

 Било: 

Чл. 14. Общото събрание се състои от 

всички членове на Сдружението. 

В Чл.14 се допълва  следния текст: 

 

Общото събрание се състои от всички 

членове на Сдружението. 

Има дял на представителите на 

публичния сектор, на представителите 

на стопанския сектор и на 

представителите на нестопанския 

сектор, непревишаващ 49 на сто от 

имащите право на глас (съгласно чл.12, 

ал.1 т. 5 от Наредба №22 от 14 

декември 2015 г. на Министерството 

на земеделието и храните) 

 

  В чл.15, ал.1 се добавя т.12 както 

следва: 

 

Чл.15, ал.1, т.12  Одобрява 

Стратегията За Водено от общностите 

местно развитие на МИГ Чирпан, 

нейната актуализация и промени. 



 Било: 

 

Чл.16, ал.1 и ал.3 от Устава 

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква 

на редовно заседание най-малко 

веднъж годишно до края на м. април 

от управителния съвет по негова 

инициатива или по искане на една 

трета от членовете на сдружението. 

Ако в последния случай 

управителният съвет в месечен срок 

не отправи писмено покана за 

свикване на общото събрание, то се 

свиква от съда по седалището на 

сдружението по писмено искане на 

заинтересуваните членове или 

натоварено от тях лице. 

 

 

 

(3) Поканата се изпраща с писмо до 

членовете на сдружението, публикува 

се на страницата на сдружението и се 

поставя на мястото за обявления в 

сградата, в която се намира 

управлението на сдружението, най-

малко един месец преди насрочения 

ден. 

 

Чл.16 , ал.1 и ал.3 от Устава се 

променят както следва: 

 

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква 

на редовно заседание най-малко 

веднъж годишно до края на м. април от 

управителния съвет по негова 

инициатива или по искане на една 

трета от членовете на сдружението. 

Ако в последния случай управителният 

съвет в двуседмичен срок не отправи 

покана за свикване на общото 

събрание, то се свиква от съда по 

седалището на сдружението по 

писмено искане на заинтересуваните 

членове или натоварено от тях лице. 

 

 

 

 

(3) Поканата се изпраща с писмо до 

членовете на сдружението, публикува 

се на интернет страницата на 

сдружението и се поставя на мястото 

за обявления в сградата, в която се 

намира управлението на сдружението, 

най-малко в 7 дневен срок преди 

насрочения ден. 

 

 Било: 

Чл.23,ал.3  
 Членовете на УС трябва да живеят 

и/или работят на територията на 

действие на Сдружението. 

 

 

Чл.23, ал.4 

 Представителите на общинските 

власти, които участват в състава на 

УС, не могат да съставляват повече от 

49% от общия брой членове на УС.  

  

Чл.23, ал. 3 и 4 се променят както 

следва: 

 

(3) Членовете на УС трябва да имат 

постоянен адрес и/или работят на 

територията на действие на 

Сдружението, ако са физически лица, 

или имат седалище и адрес на 

управление на територията на действие 

на МИГ, когато са юридически лица. 

 

(4) Представителите на публичния 

сектор, на стопанския сектор, и 

представителите на нестопанския 

сектор, които участват в състава на 

УС, не могат да съставляват повече от 

49% от имащите право на глас членове  

на УС (съгласно чл.12, ал.1 т. 5 от 

Наредба №22 от 14 декември 2015 г. на 

Министерството на земеделието и 

храните). 



 

 Било: 

 

Чл. 26. (1) Заседанията на 

управителния съвет се провеждат най-

малко веднъж на три месеца и се 

свикват от председателя, който не по-

късно от 7 дни преди датата на 

заседанието изпраща писмена покана 

до всички негови членове, в която се 

посочват датата, часът, мястото и 

дневният ред на заседанието. 

 

Чл. 26, ал.1 се променя както следва: 

 

Чл. 26. (1) Заседанията на управителния 

съвет се провеждат най-малко веднъж 

на три месеца и се свикват от 

председателя, който не по-късно от 3 

дни преди датата на заседанието 

изпраща покана до всички негови 

членове, в която се посочват датата, 

часът, мястото и дневният ред на 

заседанието. 

 

 Било: 

Чл.38, ал.3 

 Годишният членски внос се внася в 

срок до 31.01 (тридесети януари) на 

съответната календарна година. 

Новоприетите членове внасят 

годишен членски внос за съответното 

календарна година в срок от 10 

(десет) дни от датата на гласуването 

за приемането за член на 

Сдружението. 

 
 

Чл.38 ал.3 се променя както следва: 

 

(3) Годишният членски внос се внася в 

срок до края на съответната 

календарна година.  

 

 Било: 
Чл.38, ал.4 
 При забава на вноските членовете 

дължат обезщетение в размер на 

основния лихвен процент, определен 

от БНБ, начислен върху просрочените 

вноски. 

 

 

 

 

Ал.4 от чл.38 се отменя с решение на 

ОС 

 


