УСТАВ
на
Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ ”
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият устав урежда основните устройствени правила на
сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
САМОКОВ”, организацията на неговата дейност, правата, задълженията,
отговорностите на неговите членове и на органите на управление.
(2)
Сдружението
се
учредява
за
осъществяване
на
общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2 (1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел е
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”, съкратено „МИГ
САМОКОВ“.
(2) Наименованието на Сдружението допълнително може да бъде
изписвано на английски език по следния начин: ”Local Action Group
SAMOKOV”, съкратено “LAG SAMOKOV ”
(3) Навсякъде по-надолу в този устав сдружението с нестопанска цел
в обществена полза “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”
ще се нарича за краткост “Сдружението”.

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението е: в гр.
Самоков, община Самоков, област Софийска, ул. „Македония” № 34.

ІV. СРОК
Чл. 4. Сдружението се учредява за неопределен срок.

V. ПРИНЦИПИ
Чл. 5. Сдружението се изгражда на следните принципи:
1. Равнопоставеност
между
представителите
на
публичните
институции, частния бизнес и организациите на гражданското
общество;
2. Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на
публичните институции, съставляващи сдружението;
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3. Равнопоставеност между представителите на земеделския и
неземеделския бизнес;
4. Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на раса,
религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член,
участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран
за дейността му.
Чл. 6. Сдружението работи на територията на община Самоков, в нейните
административни граници, в интерес на обществото. Приоритетите на
Сдружението са дейностите, насочени към развитието на селските райони
в сферите на: конкурентоспособността на региона, в това число
нестопнаския сектор, стопанския сектор, земеделието, опазването на
околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на
икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и
бизнеса извън земеделието, осигуряване на възможности за заетост и
цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките
населени места.
Чл. 7. Независимост на сдружението:
1. В дейността си Сдружението се ръководи единствено от законите на
Република България и от разпоредбите на настоящия устав, както и
от изискванията, произтичащи от междуправителствените
договорености за предоставяне на средства от Европейския съюз и
други донори.
2. В дейността си Сдружението не преследва политически цели и не
може да бъде обвързано с партийна организация.
3. Членовете и ръководните органи на Сдружението не могат да
използват Сдружението в интерес на други нестопански
организации, както и на политически или стопански организации.
4. Сдружението като отделно юридическо лице може да участва в
други организации и юридически лица по определения от закона ред.

VІ. СТАТУТ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 8. Сдружението е независимо, демократично обединение на физически
и юридически лица, които приемат устава и работят за осъществяване
целите на сдружението.
Чл. 9. (1) Сдружението може да бъде колективен член на други местни и
чуждестранни организации, съобразно своите цели и задачи.
(2) Сдружението има самостоятелна банкова сметка, знак, символи и
печат.
Чл. 10. Сдружението осъществява дейността си в сътрудничество с
български държавни органи и институции, органите на местно
самоуправление и местна администрация, както и с представители на
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бизнеса и неправителствения сектор и сродни български и чуждестранни
организации.

VІІ. ЦЕЛИ
Чл. 11. Сдружението е създадено със следните цели:
1. Развиване и утвърждаване на европейски практики и подходи за
децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре,
включително чрез подхода Водено от общностите местно развитие
/ВОМР/ в (периода 2014-2020 година), който е част от подхода
ЛИДЕР, подкрепян от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, което развитие е подкрепено от Европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове
(ЕСИФ)
според
Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо
помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за
периода 2014-2020 г.
2. Подпомагане устойчивото развитие на територията на община
Самоков в административните й граници;
3. Опазване, мобилизиране и разширяване на ресурсния потенциал на
територията на местната инициативна група и засилване на местната
идентичност;
4. Повишаване на цялостната привлекателност на територията на
община Самоков като място за достоен живот и проспериращ бизнес;
5. Подкрепа чрез разработването и прилагането на интегрирана
стратегия за местно развитие и на стратегия за Водено от общностите
местно развитие на конкурентоспособността, опазването на околната
среда, подобряването на качеството на живот и разнообразяването на
икономическите дейности на територията на община Самоков;
6. Стимулиране на въвеждането на нови методи и ресурси за развитие
на територията на местната инициативна група, чрез подкрепа за
внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на местния
капацитет и знания;
7. Подкрепа за развитието на отраслите на селското стопанство и
стимулиране развитието на неземеделските икономически дейности,
включително туризма;
8. Подкрепа за развитието на туризма, включително еко, селски и други
форми на алтернативен туризъм;
9. Подкрепа за опазване на околната среда;
10.Подобряване на конкурентоспособността на типичните местни
продукти;
11.Подпомагане включването на младите хора в процесите на социалноикономическото развитие;
12.Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие
с нуждите на местното население;
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13.Подкрепа за подобряване на инфраструктурата и цялостния облик на
населените места от територията на община Самоков;
14.Повишаване на заетостта и увеличаване на доходите на местните
жители;
15.Развиване и разширяване на транснационалното сътрудничество чрез
участие в създаването и развитието на международни мрежи и
изпълнението на съвместни проекти;
16.Обмяна на информация и опит между отделните местни инициативни
групи в други селски райони на страната чрез участие в създаването и
развитието на мрежи за сътрудничество;
17.Подкрепа за граждански инициативи, мотивиращи участието на
местните действащи лица в развитието на района и гарантиращи
изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре.

VІІІ. СРЕДСТВА
Чл. 12 За постигане на целите си сдружението използва следните
средства:
1. Разработване и прилагане на съвременни стратегии за местно
развитие;
2. Извършване на изследвания и анализи, свързани със социалноикономическото развитие на територията на действие на МИГ
САМОКОВ;
3. Разработване, координиране и осъществяване на проекти и програми
за местно икономическо и социално развитие, финансирани по
европейски и международни програми;
4. Съчетаване на ресурсите на общността с политика за привличане и
осъществяване на инвестиции;
5. Провеждане на обучителни и информационни кампании;
6. Поддържане на контакти и осъществяване на съвместни проекти със
сродни организации в страната и чужбина;
7. Информиране, консултиране и подпомагане дейността на местните
власти, бизнеса и нестопанския сектор на територията на действие на
МИГ САМОКОВ ;
8. Участие в национални и международни мрежи за информационен
обмен и сътрудничество,
както и други средства, които не противоречат на Конституцията и
законите на страната.

ІХ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 13. Сдружението има следния предмет на дейност:
1. Прилагане на стратегията “Водено от общностите местно развите“
по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
други децентрализирани програми за развитие, основани на
участието на местните общности.
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2. Информиране, консултиране и подпомагане на потенциалните

кандидати за подготовката на проекти по стратегията за местно
развитие;
3. Подготовка и публикуване на покана за кандидатстване с проекти
по стратегията за местно развитие на територията на МИГ
САМОКОВ;
4. Приемане и регистриране на
заявления за кандидатстване с
предложения за проекти по Стратегията за местно развитие;
5. Създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по
Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение;
6. Извършване на проверка за административно съответствие и
допустимост на проектите;
7. Осъществяване на техническа оценка и класиране на проектите;
8. Извършване на подготовка
и провеждане на заседания на
Комисията за избор на проекти към МИГ САМОКОВ;
9. Изпращане на информация за всички проекти, одобрени от
комисията за избор на проекти към МИГ САМОКОВ в Областната
Разплащателна агенция по седалище на МИГ за извършване на
проверка за съотвествие с процедурите, описани в Стратегията за
местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и
критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;
10. Уведомяване писмено на кандидатите за одобрение или отхвърляне
на проекта;
11. Сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;
12. Осъществяване на наблюдение на изпълнението на проекта и
посещения на място;
13. Подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки
за плащания до Разплащателната агенция и изготвянето на доклади
за отчитане на изпълнението;
14. Изпълнение и управление на интегрирана стратегия за ВОМР на
МИГ САМОКОВ при спазване на приложимото законодателство и
специфичните изисквания на нормативните актове свързани с и
уреждащи прилагането на подхода „Водено от общностите местно
развитие” в периода 2014 г.-2020 г., включително Наредба № 22 от
14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции
в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” и
Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия 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 г., българското законодателство,
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както и всяка незабранена от закона дейност, свързана с целите на
сдружението.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 14. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска
дейност свързана с предмета на основната дейност, като използва прихода
от нея за постигане на определените в устава цели, а именно:
1. Разработване на бизнес планове, проекти и програми;
2. Извършване на маркетингови проучвания и анализи;
3. Посредничество за коопериране в регионален, национален и
международен план;
4. Консултации и услуги в областта на европейските фондове и
програми, национални и международни източници за
финансиране, управлението на стопански субекти;
5. Информационни услуги – предоставяне на информация за
кредитни линии, програми, проучвания и други аналогични
дейности.
6. Организиране и провеждане на изложения, пленери, обучения
и семинари;
7. Технически услуги и издателска дейност – обучителни
материали, доклади, рекламно-информационни материали,
свързани
с
популяризиране
дейността
на
сдружението;
8. Управление на собствено имущество;
9. Упражняване на права върху интелектуална собственост ,
както и всяка друга дейност, свързана с предмета на основна му дейност,
приходът от която се използва за постигане на определените н настоящия
устав цели на сдружението и не противоречи на закона.
(2) Сдружението не разпределя печалба от допълнителната си
стопанската дейност. Всички приходи от тази дейност се използват за
постигането на заявените с този Устав цели и в предвидените от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел възможности.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност
се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

ХІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 15. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и
юридически лица, които желаят да допринесат за постигането на целите
на Сдружението и са с постоянен адрес или седалище на територията на
действие на МИГ САМОКОВ, която е територията на община Самоков.
Чл. 16. (1) Членството в Сдружението е доброволно.
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(2) Членове на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”
могат да бъдат:
1. Община Самоков;
2. Физически лица, които са с постоянен адрес на територията на
действие на МИГ САМОКОВ /територията на община Самоков/;
3. Юридически лица със седалище и адрес на управление на
територията на действие на МИГ САМОКОВ /територията на
община Самоков/;
4. Клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията
на действие на МИГ САМОКОВ /територията на община Самоков/
най-малко 5 години преди подаване на заявление за предоставяне на
финансова помощ,
които приемат този устав и са готови да съдействат за постигане на целите
на сдружението.
(3) Членовете юридически лица участват в МИГ САМОКОВ чрез
своите законни представители или изрично упълномощени лица с
нотариално заверено пълномощно, когато същите не са членове на
представлявяното юридическо лице.
Чл.17 (1) Членството се придобива с решение на Управителния съвет на
сдружението.
(2) Приемането на нови членове се осъществява въз основа на
писмена молба до Управителния съвет. В срок до 15 /петнадесет/ дни от
подаването на молбата Управителният съвет приема или мотивирано
отказва да приеме кандидата за член на сдружението.
(3) За новоприетите членове Управителния съвет информира
членовете на Общото събрание на следващото му заседание.
Чл. 18. Членовете на сдружението имат следните права:
1. да участват в управлението на сдружението;
2. да бъдат избирани в органите на управление на сдружението;
3. да бъдат информирани за неговата дейност;
4. да ползват имуществото на сдружението, само доколкото това е
свързано с упражняване на дейности и функции в неговите
управителни органи или такива, възложени с решение на тези
органи;
5. да се ползват от резултатите от дейността на сдружението, съгласно
разпоредбите на устава.
Чл. 19. Членовете на сдружението са длъжни:
1. Да плащат редовно членския си внос;
2. Да спазват Устава и изпълняват решенията на органите на
управление на сдружението;
3. Да работят за постигане на заложените цели, за увеличаване на
имуществото на МИГ САМОКОВ и издигане на обществен
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авторитет на сдружението;
4. Да предоставят на МИГ САМОКОВ информация, необходима за
постигането на заложените цели и изпълнявани дейности;
5. Да участват редовно в Общите събрания на сдружението и в
дейността му и да работят за осъществяване на целите му;
Чл. 20. За задълженията на сдружението, членуващият отговаря до
размера на предвидените в устава и определените от общото събрание
членски внос и имуществени вноски. Над този размер членът не отговаря
лично за задълженията на сдружението.
Чл. 21. Членствените права и задължения, с изключение на
имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при
смърт на физическо лице, съответно при прекратяване на юридическо
лице.
Чл. 22. Членството в Сдружението се прекратява:
1. с едностранно писмено заявление отправено до Управителния съвет
на Сдружението;
2. при
преместване седалището и адреса на управление на
юридическото лице или постоянния адрес на физическото лице –
член на МИГ САМОКОВ извън територията на Община Самоков;
3. В случаите, когато за физическото лице се установи или същото
писмено информира, че вече не упражнява стопанска дейност по
смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за
ограничаване
на
административното
регулиране
и
административния контрол върху стопанската дейност, не работи на
територията на действие на МИГ САМОКОВ или писмено
декларира, че вече не се самоопределя като представител на
нестопански сектор от територията на действие на МИГ САМОКОВ.
4. при отпадане поради невнасяне на членски внос, установените
имуществени вноски и системно неучастие в дейността на
Сдружението
5. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно
прекратяване на юридическото лице - член на Сдружението;
6. с прекратяване на Сдружението;
7. с изключването, когато нарушава предвидените в настоящия Устав
задължения или извърши други действия, които правят понататъшното му членство в Сдружението невъзможно или
несъвместимо с целите и дейността на Сдружението.
Чл. 23. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на
Управителния съвет.
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Чл. 24. (1) Отпадането на членството в Сдружението се счита настъпило с
вземането на решение за това от Управителния съвет, когато член на
Сдружението:
1. не е внесъл в срок годишния си членски внос;
2. е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е
присъствал на 2 /две/ последователни заседания на общото събрание
по неуважителни причини или не е изпълнил друго свое задължение
в срока, определен Управителния съвет.
(2) Горните обстоятелства се констатират по документи от Управтелния
съвет, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в
документацията на Сдружението.
Чл. 25. (1) Във всички случаи на прекратяване на членството Управителния
съвет взема решение за това на свое заседание.
(2) В случай на прекратяване на членството, сдружението не дължи
връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си
член е длъжен да направи дължимите имуществени вноски за периода на
членството му, с изключение на случая по чл. 20, т. 5 от устава. Също така,
при прекратяване на членството по чл 20, т. 1 от устава, ако напускащият
член е изразил несъгласие с решение на Общото събрание за допълнителни
имуществени вноски и не по-късно от 15 дни след като е узнал за
решението е подал уведомление, че напуска Сдружението на това
основание, последният не дължи определените със същото решение
вноски.

ХІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.
Чл. 26. (1) Органи на сдружението са:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет
3. (отм. с Решение на ОС от 22.05.2018 г.)
(2) С решение на Общото събрание могат да бъдат създавани и други
органи на сдружението.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 27. (1)Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се
състои от всички членове на Сдружението.
(2) В Общото събрание делът на представителите на публичния
сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на
нестопанския сектор не може да превишава 49 на сто от имащите право на
глас, съгласно чл. 28, ал. 1 ЗЮЛНЦ.
Чл. 28. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
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2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. Назначава и освобождава регистрирани одитори за независим

финансов одит на МИГ САМОКОВ;
4. Приема Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ;
5. Приема годишен финансов отчет заверен от независим финансов
одит;
6. Приема ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет;
7. Приема бюджета на МИГ САМОКОВ;
8. Взема решения за събиране на допълнителни имуществени вноски;
9. Приема
годишен доклад за дейността на МИГ САМОКОВ
съгласно изискванията на чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за предходната
година и в предвидените от закона срокове представя същия пред
Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност към
Министерство на правосъдието;
10. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които
противоречат на закона, устава или на вътрешни актове,
регламентиращи дейността на Сдружението;
11. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
12. Взема решение за участие в други организации;
13. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението
(2) Правата по ал.1,т.1,2,5,6,7,8,10 и 13 не могат да се възлагат на
други органи на Сдружението.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за всички
членове и другите органи на Сдружението.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол
относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

СВИКВАНЕ
Чл. 29. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж
годишно от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на
една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай
управителния съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване
на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението
по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях
лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото
за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обявява на интернет страницата на сдружението,
предоставя се за публикуване в една местна печатна медия, включително
на електронно издание на същата, поставя се на мястото за обявления на
сдружението и на мястото за обявления в община Самоков най-малко 14
календарни дни преди насрочения ден.
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(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете до
датата на изпращане на поканата за свикването на събранието.
(5) Общото събрание може да бъде свикано извънредно по решение
на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете му.
Чл. 30. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на
присъстващите членове или техните представители. Членовете и
представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се
легитимират.

КВОРУМ
Чл. 31. Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез
пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на
кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ
Чл. 32. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас, който
упражнява лично или чрез пълномощника си.
(2) Член може да бъде представляван от упълномощено лице с
пълномощно с нотариална заверка на подписите. Пълномощник не може
да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява
член-юридическо лице, или член на Управителния съвет.
(3) Членовете юридически лица, участват в общото събрание чрез
своите законни представители или изрично упълномощени за участие и
гласуване в общото събрание лица с нотариално заверено пълномощно,
когато не са членове на представляваното юридическо лице.
(4) Пълномощникът не може да представлява повече от един член на
сдружението. Преупълномощаване не се допуска.
(5) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на
въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без
ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по
сватовство – до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения
(6) Гласуването в Общото събрание на МИГ САМОКОВ е явно.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Чл. 33. (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите.
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(2) Решенията по чл. 28, ал.1, т.1, т. 8 и т. 13 от настоящия устав се
вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен
ред не може да се вземат решения.
Чл. 34. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол. Той се
подписва от председателя и секретаря на събранието. Протоколите се
водят и съхраняват според изискванията на закона.
(2) Към протоколите се прилага списък на присъстващите,
пълномощните и документите, свързани със свикването на общото
събрание.
(3) Всеки член, присъствал на общото събрание, има право да иска и
следи за точното записване в протокола на приетите решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 35. (1) Управителният съвет се състои от 5 лица – физически лица,
както и физически лица, представляващи юридически лица, членове на
сдружението.
(2)Членовете на Управителния съвет имат постоянен адрес на
територията на действие на МИГ САМОКОВ, когато са физически лица
или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на
местната инициативна група, когато са юридически лица;
(3) В Управителния съвет делът на представителите на публичния
сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на
нестопанския сектор не може да превишава 49 на сто от имащите право на
глас, съгласно чл. 28, ал. 1 ЗЮЛНЦ.
Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет са:
(2)Един от членовете на Управителния съвет е представител на
местната власт, а именно на община Самоков. Той се избира от общото
събрание въз основа на решение на Общинския съвет.
(3) Останалите членове на управителния съвет са:
- представители на стопанския сектор - земеделски
производители, представители на местния бизнес,
- представители на нестопанския сектор - юридически лица,
регистрирани съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ или ЗНЧ,
неправителствени организации; граждани;
Чл. 37. (1) Членовете на управителния съвет се избират за срок от 5 години
от момента на учредяване на Сдружението, при спазване принципа на
приемственост. Членовете на управителния съвет могат да бъдат
преизбирани без ограничение.
(2) Членовете на Управителния съвет трябва да отговарят на
условията по чл. 12, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 22 от 14 декември 2015
година за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
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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.
Чл. 38. (1) Член на управителния съвет на сдружението може да бъде
освободен от Общото събрание при:
1. системно неучастие в дейността на МИГ САМОКОВ, или
извършване на действия несъответствуващи на изискванията
на закона, целите на сдружението и уронващи неговия
престиж;
2. наличие на някое от условията на несъвместимост, съгласно
наредбата по ал. 2 на предходния член;
3. отправено едномесечно предизвестие, преди изтичането на
мандата му до Общото събрание чрез Управителния съвет.
(2) Всеки от членовете на Управителния съвет е длъжен да уведоми
Общото събрание при настъпване на някое от основанията за
несъвместимост по т. 2 от предходната алинея.
(3) В посочените по предходните алинеи случаи Управителният
съвет незабавно поставя въпроса за разглеждане на следващото Общо
събрание, което взема решение, съгласно разпоредбите на устава и закона.
Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват
задълженията си в интерес на МИГ САМОКОВ.
(2) Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за
своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението. Всеки от
членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се
установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 40. Управителния съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Взема решение за приемане и изключване на членове по реда и
условията на настоящия устав.
3. (изм. с Решение на ОС от 22.05.2018 г.) Избира от своя състав
председател и заместник-председател;
4. Избира изпълнителен директор, съгласно
законовите и
подзаконовите нормативни актове, приложими към местните
инициативни групи и възлага на председателя да сключи договор с
него.
5. Изготвя и приема вътрешни актове на сдружението, с изключение на
устава.
6. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване
изискванията на устава;
7. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
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8. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на
Сдружението;
9. Подготвя и внася в Общото събрание годишен финансов отчет
заверен от независим финансов одит, съгласно изискванията на
Закона за счетоводството.
10.Определя реда и организира извършването на дейността на
Сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи
отговорност за това;
11.Изготвя и представя в срок до 31 май на всяка година в Централния
регистър на ЮЛНЦ информацията по чл. 46 от ЗЮЛНЦ;
12.Отговаря за процеса на подготовка и последващо управление на
Стратегия за ВОМР в съответствие с изискванията на нормативните
актове, свързани с прилагането на ВОМР според Споразумението за
партньорство (2014-2020) вкл. Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за водено от общностите местно развитие” и Наредба № 1
от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г.-2020
г., българското законодателство, както и в съответствие с други
нормативни актове, регламентиращи прилагането на мерки и
операции в рамките на стратегии, свързани с развитие на селските
райони като източници на финансиране от Европейския съюз и други
международни донори.
13.Приема планове, програми и проекти за дейността на МИГ
САМОКОВ и управленските екипи за тяхната реализация;
14.Приема организационната структура и щата на МИГ САМОКОВ;
15.Взема решения във връзка с вменени му задължения и отговорности
по силата на нормативни актове, уреждащи прилагането на подхода
ВОМР за периода 2014-2020 година, включително Наредба № 22 от
14 декември 2015 година за прилагане на 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,
както други подмерки и стратегии в рамките на оперативната
програма.
16.Приема дългосрочната стратегия за организационното развитие на
сдружението;
17.Изпълнява задълженията, предвидени в устава;
18.Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно
устава не са от изключителната компетентност на друг орган;
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ЗАСЕДАНИЯ
Чл. 41. Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от
председателя поне веднъж на три месеца.
(2) Председателят е длъжен да свиква заседание на УС при писмено
искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика
заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от
заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя
заседанието се ръководи от определен от него член на УС.
(3) Всеки от членовете на управителния съвет може да бъде
представляван от изрично упълномощен представител с нотариално
заверено пълномощно в заседание на управителния съвет.
(4) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието
присъстват повече от половината от неговите членове.
(5) Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите, а
решенията по чл.14, ал. 2 и чл. 31,т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от
всички членове.
(6) Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде
провеждано заседание (неприсъствено), ако протоколът за взетото решение
бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на
управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл. 42. Председателят на управителния съвет се избира за срок от пет
години и има следните правомощия:
1. Представлява МИГ САМОКОВ пред трети лица, държавни и
общински органи и институции, банкови институции, данъчни
администрации, органи на съдебната и изпълнителната власт, пред
обществени организации, както и пред международни органи и
организации.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на
Управителния съвет;
3. Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната
компетентност на Общото събрание и Управителния съвет;
4. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
5. Организира дейността по изпълнението на задачите на МИГ
САМОКОВ и осигурява правилното стопанисване и опазване на
имуществото й;
6. Подготвя материалите за заседанията на Общото събрание и
Управителния съвет, като организира провеждането на тези
заседания;
7. Организира ръководство, мониторинг и контрол за качественото
изпълнение на договорите, проектите и другите задължения на МИГ
САМОКОВ;
15

8. Изпълнява задълженията си в съответествие със ЗЮЛНЦ и другите
нормативните актове, свързани с приложение на стратегии за ВОМР
от ПРСР 2014-2020.
9. Сключва договори в страната и чужбина от името на МИГ
САМОКОВ във връзка с изпълнението на задачите на МИГ
САМОКОВ;
10.Сключва предварителни споразумения и трудови договори с
изпълнителния директор на сдружението и изготвя длъжностна му
характеристика;
11.Изпълнява и други функции в рамките на този Устав.
12. (нов с Решение на ОС от 22.05.2018 г.) Назначава Комисии за
подбор на проектни предложения (КППП) подадени към Стратегията за
ВОМР.
Чл.42а (нов с Решение на ОС от 22.05.2018 г.) Заместник-председателят
на управителния съвет се избира за срок от пет години и има правомощия
да назначава КППП за оценка на проектните предложения, подадени към
Стратегията за ВОМР, когато председателят е в невъзможност да изпълни
тези си задължения или в случаи на наличие на конфликт на интереси на
председателя на УС и кандидата/тите по съответната процедура за подбор.
Чл. 43 Председателят при изпълнение на своите функции е задължен да
защитава интересите на МИГ САМОКОВ;
(2) За користни действия или нанесени щети на МИГ САМОКОВ в
резултат на умишлени или невнимателни действия, Председателят носи
имуществена и друга отговорност, предвидена в действащото
законодателство, този устав и правилника за дейността на МИГ
САМОКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 44. (1) Изпълнителният директор се назначава от председателя по
решение на управителния съвет, в съответствие с разпоредбата на чл.13,
ал.3 на Наредба № 22 от 14 декември 2015 година за прилагане на
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.
(2) Изпълнителният директор трябва да има:
1. завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";
2. професионален стаж най-малко 5 години;
3. управленски опит най-малко две години;
4. опит в реализиране на проект, програма или стратегия със
стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други
международни донори.
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(3) Изпълнителният директор може да не е член на сдружението.
(4) Изпълнителният директор не може да бъде член на
управителния съвет или на контролния орган, ако има такъв и да е
свързано лице с членовете на управителния съвет или на контролния такъв,
по смисъла на § 1от ДР на Търговския закон.
Чл. 45. Изпълнителният директор:
1. Осигурява изпълнението на решениета на Управителния съвет;
2. Представлява МИГ САМОКОВ пред трети лица, държавни и
общински органи и институции, банкови институции, данъчни
администрации, органи на съдебната и изпълнителната власт, пред
обществени организации, както и пред международни органи и
организации.
3. Изготвя и предлага за приемане на УС стратегически и годишен план
за работа на сдружението, както и годишен проекто-бюджет;
4. Организира набирането на средства за дейността на сдружението
5. Сключва
трудови и граждански договори и ръководи
административния персонал на сдружението;
6. Изготвя длъжностни характеристики съгласно организационната
структура и щата на МИГ САМОКОВ.
7. Решава въпроси, които в съответствие с устава на сдружението му
бъдат възложени от УС и ОС;
8. Организира и ръководи текущата дейност на сдружението;
9. Разпорежда се с движимата собственост и финансовите средства на
сдружението в съответствие с предоставените му от УС правомощия
и настоящия устав;
10. Подпомага и изпълнява заложените дейности в процеса на
подготовка и последващо (в случай на одобрение и подписване на
договор с МЗХ) управление на Стратегия за ВОМР в съответствие с
изискванията на нормативните актове, свързани с прилагането на
ВОМР, както и други стратегии по мерки, предвиждащи
финансиране от Европейския съюз и други международни донори.
11. Изпълнява задълженията си, предвидени в подзаконовите
нормативни актове, включително Наредба № 22 от 14 декември 2015
година за прилагане на 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 г.
12. Участва в заседанията на органите на сдружението със съвещателен
глас.
13. Изпълнява възложените му по решение на Управителния съвет и
Общото събрание функции, които не са от компетентността на орган
на сдружението.
Чл. 46 (отм. с Решение на ОС от 22.05.2018 г.)
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Чл. 47. (отм. с Решение на ОС от 22.05.2018 г.)
Чл. 48. (отм.. с Решение на ОС от 22.05.2018 г.)

ХІІІ. ПРИХОДИ И ИМУЩЕСТВО
Чл. 49 (1) Приходите на Сдружението се формират от:
1. Кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова
помощ за финансиране на Стратегиите за „Водено от
общностите местно развитие” от програмите на Европейския
съюз, включително по подхода ЛИДЕР на Програмата за
развите на селските райони в България.
2. Членски внос.
3. Субсидии, завещания, дарения и спонсорство. Предмет на
дарение и завещание могат да бъдат парични суми, права
върху движимо и недвижимо имущество, интелектуална
собственост, издателски права, ценности, осигуровки, дялове и
акции в търговски дружества, вземания и други;
4. Средства, придобити от експлоатация на вещи, собственост на
сдружението или предоставени му за ползване.
5. Целево финансиране по проекти, разработки и други дейности,
предвидени в устава;
6. Приходи от допълнителна стопанска дейност, осъществявана
по реда, условията и във формите, предвидени в устава.
(2) Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат годишен
членски внос в размер, определен с решение на управителния съвет,
платим до края на месец март за годината, за която се отнася, с изключение
на годината на учредяване на сдружението, а именно 2016 /две хиляди и
шестнадесета/, в която година членският внос се заплаща в срок до края на
месец август на същата.
Чл. 50 Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и
други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания,
други права предвидени в устава и закона.
Чл. 51. Имуществото на Сдружението може да се ползва само за
определените от този устав цели.
Чл. 52. При наличие на загуби, според годишния счетоводен баланс,
Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез
допълнителни вноски от членовете на МИГ САМОКОВ. Решението се
взема с мнозинство 2/3 от всички членове на МИГ САМОКОВ.

ХІV. РАЗХОДВАНЕ
Чл. 53 Сдружението разходва имуществото си за посочените в Чл.38 ал.1
от ЗЮЛНЦ цели и дейности и по-конкретно за:
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1. Управление и администриране на средства по стратегии за
„Водено от общностите местно развитие” по подхода ЛИДЕР от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
други децентрализирани програми за развитие, основани на
участието на местните общности.
2. Финансирането на проекти на местни бенефициенти за
осъществяване на Стратегията на Сдружението за развитие на
селските райони в областта на: конкурентоспособността,
опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и
разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
3. Дейности, свързани с приобщаването на Сдружението към
националната и европейска мрежи на селските райони и Местни
инициативни групи.
4. Обучителни, информационни, изследователски и други дейности,
необходими за осъществяването на целите на сдружението.
5. Други цели, определени със закон.
Чл. 54. Разходите на Сдружението се извършват съобразно бюджет, приет
от Общото събрание.
Чл. 55. МИГ САМОКОВ може безвъзмездно да разходва имущество и да
осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по
реда на този Устав, Правилата за осъществяване на общественополезна
дейност, приети от Управителни съвет и ЗЮЛНЦ
Чл. 56. Имуществото не може да се разпределя или ползва безвъзмездно в
полза на лица от състава на неговите органи или техни роднини.

ХV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 57 (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет
съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад
за дейността и ги представя на независими одитори.
(2) В случаите, когато законът изисква осъществяването на
задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от
Общото събрание.
(3) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до
изтичане на календарната година, той се определя от Управителния съвет.
Чл. 58. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на
регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се
внасят за одобрение Общото събрание на МИГ САМОКОВ.

ХVІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 59 МИГ САМОКОВ се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
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3. С решение на окръжния съд по седалището на МИГ САМОКОВ в
определените от ЗЮЛНЦ случаи;
Чл. 60 (1) При прекратяване на МИГ САМОКОВ се извършва
ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от ликвидатор определен от
Управителния съвет на МИГ САМОКОВ. Той извършва предвидените от
Търговския закон действия по ликвидация на МИГ САМОКОВ
осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на
МИГ САМОКОВ.
(3) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;
5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без
ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са
управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на
решения.
(4) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се
предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел,
определено за извършване на общественополезна дейност със същата или
близка нестопанска цел, чието седалище е на територията на Община
Самоков;
(5) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 4, то се
предава на община Самоков. Общината е длъжна да предоставя
имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на
прекратеното сдружение общественополезна дейност.
Чл. 61 МИГ САМОКОВ не може да се преобразува в юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ХVІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 62 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда,
предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 63. (1) За неуредените в настоящия устав въпроси се прилага Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, Наредба № 22 от 14 декември 2015
година за прилагане на 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 г., както и всички останали
нормативни актове свързани с прилагането на ВОМР според
Споразумението за партньорство (2014-2020) за периода 2014-2020
година, както и съответните разпоредби на българското законодателств0.
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(2)В случай на противоречие на уредени в настоящия устав въпроси
със закона, същите се заместват по право от повелителните му правила.
Настоящият устав е приет на Учредително събрание на сдружение с
нестопанска цел
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”,
състояло се на 26.04.2016 г. в град Самоков и изменен с решение на
Общото събрание от 22.05.2018 г.
Председател на Управителния съвет:...................................
/Владимир Георгиев/

21

