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П О К А Н А 

за 
 

УЧАСТИЕ В ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 

БЪДЕЩАТА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНИТЕ ПИРДОП, АНТОН И КОПРИВЩИЦА ПО ПОДХОДА 

„ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.  
 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

УВАЖАЕМИ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕС-СЕКТОРА, 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ПИРДОП, АНТОН И КОПРИВЩИЦА, 

В изпълнение на Договор № РД 50-113/17.08.2016г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програма за развитие на селските 

райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Ви каним да вземете активно участие в 

провеждането на учредително събрание за създаване на Местна инициативна група (МИГ) 

на територията на общините Пирдоп, Антон и Копривщица, съгласно изискванията на 

Наредба №16 от 30 юли 2015г. за прилагане на  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програма за 

развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. 

Учредителното събрание ще се състои на 19.12.2016 г. от 15:00 ч. в гр.Пирдоп, пл.„Тодор 

Влайков“ №1, НЧ „Напредък 1869”, зала Лектория. 

 

Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел, което:  
 1. представлява публично-частно партньорство със задължително участие на 

общините от територията на действие на МИГ в колективния върховен орган; Публично-

частно партньорство е партньорството между представители на публичния сектор, 

представители на стопанския сектор и п представители на нестопанския сектор за 

реализиране на стратегия за ВОМР на определена територия;  
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2. Съдържа в наименованието си обозначението "Местна инициативна група" или 

съкратено МИГ и наименованието на общините, на територията на действие на МИГ; 

3. има седалище и адрес на управление на територията на селския район, в рамките 

на територията, на която МИГ осъществява дейността си;  

4. има колективен управителен орган в състав от не по-малко 5 лица, които имат 

постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически 

лица или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато 

са юридически лица 

5. има колективен върховен орган, чиито членове са с постоянен адрес и/или 

работят на територията на действие на МИГ, когато са физически лица или имат седалище и 

адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато са юридически лица: член 

на колективния върховен орган може да бъде и клон на юридическо лице, ако клонът е 

регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на 

заявление за одобрение; 

6. има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на 

стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен 

орган и в колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от 

имащите право на глас, съгласно чл.28, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел; 

„Представител на нестопанския сектор” е лице, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и 

физическо лице, самоопределящо се като представител на този сектор. Физическото лице 

декларира писмено принадлежността си към този сектор. Общински съветник, кмет, 

заместник - кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като 

представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на 

нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ. 

„Представител на публичния сектор” може да бъде служител на централната или 

териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, 

кмет и заместник-кмет на община, кметство или район, кметски наместник, общински 

съветник и областен управител, който представлява съответния орган въз основа на писмено 

решение, представено на МИГ, както и публично лице, което получава финансиране от 

държавния или общинския бюджет.  

„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 по 

смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. По 

смисъла на тази наредба общински съветник няма право да бъде член на колективния 

управителен орган на МИГ от квотата на стопанския сектор.  

 Чл. 28, ал.1 от ЗЮЛНЦ -  Всеки член на общото събрание има право на един глас. 

7. включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани 

страни от местната общност, идентифицирани в анализа на стратегията за ВОМР. 

„Заинтересована страна” е група лица с общ интерес и възможности, свързани с реализиране 
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на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на финансова помощ и 

ползватели на резултати от нейното изпълнение. 

 

Община/и от територията или от част от територията на действие на МИГ не може да 

членува в колективния върховен или колективния управителен орган на друга, 

регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел МИГ на същата 

територия. 

 

Заинтересовани страни 
Общините, Училищните настоятелства,обучителни институции, училища и детски градини, 

 читалища и НПО в областта на културата, музеи, социални служби, екологични отдели, 

НПО в социалната и екологичната сфера, църковни и джамийски настоятелства, търговски 

дружества, бизнес асоциации, земеделски производители, горски стопани, кооперации, 

хотели, къщи за гости, заведения за хранене, търговски дружества в сферата на търговията, 

занаятчии и техните сдружения.   

От тях трябва да се включат в Общото събрание на МИГ над 70%. 

 

Изисквания за легитимно участие към общините 

Общините следва да представят решение на съответния общински съвет за участие в 

учредително събрание на Местна инициативна група на обединената територия. В 

решението следва да бъде посочено кой ще бъде законен представител на общината на 

учредителното събрание. 

Изисквания за легитимно участие към юридическите лица с нестопанска цел 

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи: 

- Заверено копие вярно с оригинала на актуално състояние на организацията с давност 6 

месеца; 

- Решение на компетентният орган, съгласно устава на сдружението/фондацията за участие в 

учредително събрание на Местна инициативна група на обединената територия. В 

решението следва да бъде посочено кой ще бъде законен представител на съответното 

юридическо лице с нестопанска цел на учредителното събрание. 

- Необходимо е представяне на нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е 

посочен в актуалното състояние на съответното юридическо лице с нестопанска цел. 

Изисквания за легитимно участие към юридическите лица със стопанска цел 

Юридическите лица със стопанска цел е необходимо да представят следните документи: 

- Заверено копие вярно с оригинала на актуално състояние на съответното юридическо лице 

със стопанска цел с давност 6 месеца, издадено от Търговският регистър; 

- Решение на компетентният орган, съгласно дружествения договор за участие в 

учредително събрание на Местна инициативна група на обединената територия. В 

решението следва да бъде посочено кой ще бъде законен представител на съответното 

юридическо лице със стопанска цел на учредителното събрание. 

- Необходимо е представяне на нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е 

посочен в актуалното състояние на съответното юридическо лице със стопанска цел. 
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- Необходимо е представяне на заверено копие вярно с оригинала на регистрационна карта, 

издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за земеделски производители. 

Изисквания за легитимно участие към физическите лица 

За участващите физически лица се изисква да представят КОПИЕ от лична карта, 

удостоверяващо постоянният адрес на територията на община Пирдоп, община Антон или 

община Копривщица. 

Предлагаме учредителното събрание да протече при следния дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане на проекта за дневен ред. 

2. Обсъждане и приемане на решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска 

цел в обществена полза „Местна инициативна група – Пирдоп, Антон и 

Копривщица”. 

3. Приемане на Устав на юридическото лице с нестопанска цел в обществена полза 

„Местна инициативна група – Пирдоп, Антон и Копривщица ”. 

4. Приемане на правила и реда за извършване на обществено полезна дейност, набиране 

и разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел в обществена 

полза „Местна инициативна група – Пирдоп, Антон и Копривщица ”; 

5. Избиране на управителни, контролни и други органи; 

6. Вземане на решение за определяне на размера на членския внос; 

7. Упълномощаване за подготовка и внасяне на необходимите документи за 

регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел в Софийския окръжен съд; 

8. Подписване на Устав и Учредителен протокол; 

9. Закриване на учредителното събрание; 

10. Разни. 

За допълнителна информация и контакти, както и за предварително депозиране на идеи и 

предложения във връзка с процеса на подготовка на учредителното събрание, запознаване 

с проекто-документи на устав, правила и др. сте добре дошли в офиса в гр.Пирдоп или на 

посочените други комуникационни канали: 

гр.Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ No.2 

тел.:+359 71815242 

e-mail: obshtina.pirdop@gmail.com 

e-mail: mig.pirdop@gmail.com 

www.mig-pirdop.org 

 
Тъй като създаването и работата на „МИГ – Пирдоп, Антон и Копривщица“ се основава на 

решенията на местната общност и гласа на всеки от нас, сме убедени, че вашето присъствие 

ще допринесе за поставянето на ново начало в публично-частното партньорство, за 

подобряване качеството на живот в района и за по-добро бъдеще на нашите деца.  

развитие общността на гражданите на Антон и Пирдоп. 

Очакваме Ви. Участвайте! 

mailto:obshtina.pirdop@gmail.com
http://www.mig-pirdop.org/

