
                                                                                                  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ 

 

 

 
Съществуващ текст Текст за промяна и/или допълване 

Обосновка на исканата 

промяна 

През периода 2014 – 2020 година Сдружението 

ще прилага подхода Водено от общностите 

местно развитие на територията на общините 

Луковит и Роман. Воденото от общностите 

местно развитие (ВОМР) е инструмент за 

участието на гражданите на местно равнище в 

разработването на отговори на социалните, 

екологичните и икономическите 

предизвикателства, пред които сме изправени 

днес. 

 

През периода 2014 – 2020 година Сдружението 

ще прилага подхода Водено от общностите 

местно развитие на територията на общините 

Луковит и Роман. Воденото от общностите 

местно развитие (ВОМР) е инструмент за 

участието на гражданите на местно равнище в 

разработването на отговори на социалните, 

екологичните и икономическите 

предизвикателства, пред които сме изправени. 

днес. 

 

Зачеркнатият текст 

/маркиран в жълто/ да 

отпадне. 

Определянето на период 

ограничава дейността на 

Сдружението. 

Чл.7. (1) СДРУЖЕНИЕТО  чрез своите членове 

– български дееспособни физически и 

юридически лица, допринася за реализиране на 

местните нужди и инициативите на местните 

Чл.7. (1) СДРУЖЕНИЕТО  чрез своите членове 

– български дееспособни физически и 

юридически лица, допринася за реализиране на 

местните нужди и инициативите на местните 

Зачеркнатият текст 

/маркиран в жълто/ да 

отпадне – повтаря текстове 

в Раздел IV. ПРЕДМЕТ НА 



хора, следвайки принципите на Общата 

селскостопанска политика на Европейския съюз 

и други финансиращи програми за развитие на 

територията в сферите на: 

конкурентоспособността на 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, съдейства за генериране и реализиране на 

нови идеи чрез мобилизиране на собствените 

ресурси, работа с млади хора, обмен на 

информация, взаимстване на опит от сродни 

организации в страната и чужбина, 

сътрудничество със сродни български 

организации, с български държавни органи и 

институции, органите на местното 

самоуправление и местна администрация, както и 

с представители на частния бизнес и 

гражданското общество. 

 

хора, следвайки принципите на Общата 

селскостопанска политика на Европейския съюз 

и други финансиращи програми за развитие на 

територията. в сферите на: 

конкурентоспособността на 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, съдейства за генериране и реализиране на 

нови идеи чрез мобилизиране на собствените 

ресурси, работа с млади хора, обмен на 

информация, взаимстване на опит от сродни 

организации в страната и чужбина, 

сътрудничество със сродни български 

организации, с български държавни органи и 

институции, органите на местното 

самоуправление и местна администрация, както 

и с представители на частния бизнес и 

гражданското общество. 

 

ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗA 

ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

Чл.13. СДРУЖЕНИЕТО има следния предмет на 

дейност: 

- Прилагане на мултифондова Стратегия за 

местно развитие, разработена съгласно 

изискванията на НАРЕДБА  № 22 ОТ 

Чл.13. СДРУЖЕНИЕТО има следния предмет 

на дейност: 

- Прилагане на мултифондова Стратегия 

за местно развитие, разработена 

съгласно изискванията на НАРЕДБА  № 

Зачеркнатият текст 

/маркиран в жълто/ да 

отпадне. 



14.12.2015 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ 

В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 

2020 г. с която Наредба се уреждат условията 

и реда 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” (ВОМР) от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. (ПРСР); 

 

22 ОТ 14.12.2015 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА 

СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 

2014 - 2020 г. с която Наредба се 

уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от Програмата 

за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. (ПРСР); 

 

Определянето на период 

ограничава дейността на 

Сдружението. 

Чл.13. СДРУЖЕНИЕТО има следния предмет на 

дейност: 

- Туризъм; 

- Работи за развитие и утвърждаване на 

духовните ценности, гражданското общество, 

здравеопазването, образованието, науката, 

културата, техниките, технологиите и 

физическата култура и спорт на територията на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

- Съдейства за подпомагане на социалната 

интеграция и личностната реализация на 

социално слабите, на хората с увреждания и на 

Чл.13. СДРУЖЕНИЕТО има следния предмет 

на дейност: 

- Туризъм; 

- Работи за развитие и утвърждаване на 

духовните ценности, гражданското 

общество, здравеопазването, 

образованието, науката, културата, 

техниките, технологиите и физическата 

култура и спорт на територията на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

- Съдейства за подпомагане на социалната 

интеграция и личностната реализация на 

Зачеркнатият текст 

/маркиран в жълто/ да 

отпадне – повтаря текстове 

в Раздел IV. ПРЕДМЕТ НА 

ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗA 

ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 



лицата, нуждаещи се от грижи, защитава 

човешките права на населението, което живее на 

територията на СДРУЖЕНИЕТО. 

- Допринася за подобряване качеството на 

живот на територията на МИГ-а чрез 

реализиране на фокусирани действия към 

групите в неравностойно положение – етнически 

малцинства; жени в риск; хора с увреждания; 

млади хора, които са дългосрочно безработни и 

др. 

социално слабите, на хората с 

увреждания и на лицата, нуждаещи се от 

грижи, защитава човешките права на 

населението, което живее на територията 

на СДРУЖЕНИЕТО. 

- Допринася за подобряване качеството на 

живот на територията на МИГ-а чрез 

реализиране на фокусирани действия 

към групите в неравностойно положение 

– етнически малцинства; жени в риск; 

хора с увреждания; млади хора, които са 

дългосрочно безработни и др. 

Чл.15. Средства за постигане на приоритети и 

цели на СДРУЖЕНИЕТО: 

- Кандидатстване за финансиране на 

Стратегията за местно развитие (СМР) на 

местната инициативна група пред 

Министерство на земеделието и храните 

(МЗХ) съгласно изискванията на 

НАРЕДБА № 22 ОТ 14.12.2015г. ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 

„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В 

РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. с която Наредба 

се уреждат условията и реда за прилагане 

на подмярка 19.2. „Прилагане на операции 

Чл.15. Средства за постигане на приоритети и 

цели на СДРУЖЕНИЕТО: 

- Прилагане на подхода ВОМР на 

територията на общините Луковит и 

Роман; 

- (изм. с Решение на ОС от ……….) 

Разработване на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие и 

кандидатстване за получаване на 

финансиране на Стратегията за местно 

развитие (СМР) на местната 

инициативна група пред Министерство 

на земеделието,  храните и горите 

(МЗХГ) с оглед нейното реализиране, 

съгласно правилата на подхода ВОМР и 

съответните разпоредби на МЗХГ 

съгласно изискванията на НАРЕДБА № 

Предложените нови 

текстове са в червено.  

Зачеркнатият текст 

/маркиран в жълто/ да 

отпадне -  Определянето на 

период ограничава 

дейността на Сдружението. 



в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” 

(ВОМР) от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

(ПРСР); 

 

22 ОТ 14.12.2015г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА 

СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 

2014 - 2020 г. с която Наредба се 

уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от Програмата 

за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. (ПРСР); 

- Организиране на конкурси за 

финансиране на проекти пo CВОMP 

спрямо правилата на ВОМР; 

 

Чл.22. (1) Основен източник на придобиване на 

средства от Сдружението е кандидатстването по 

програма за финансиране на мултифондова 

Стратегия за местно развитие пред 

Министерство на земеделието, храните и 

горите,  съгласно Наредба №22 от 14.12.2015 г. 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 

„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ 

НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 

Чл.22. (1) Основен източник на придобиване на 

средства от Сдружението е кандидатстването по 

програма за финансиране на мултифондова 

Стратегия за местно развитие пред 

Министерство на земеделието, храните и 

горите,  съгласно Наредба №22 от 14.12.2015 г. 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 

„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ 

НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 

Зачеркнатият текст 

/маркиран в жълто/ да 

отпадне -  Определянето на 

период ограничава 

дейността на Сдружението 



ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 

2020 г. с която Наредба се уреждат условията и 

реда 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” 

(ВОМР) от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), както и 

кандидатстване с проекти към други 

финансиращи програми в Република България и 

Европейския съюз. 

 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 

2020 г. с която Наредба се уреждат условията и 

реда 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” 

(ВОМР) от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), както и 

кандидатстване с проекти към други 

финансиращи програми в Република България и 

Европейския съюз. 

 

 

Чл.28. (3) (ново - с Решение на ОС от ………..) 

Кандидатите за членове следва да са 

представители на публичния, нестопанския и 

стопанския сектор на територията на общините, 

както и да желаят да допринесат за постигането 

на целите на Сдружението.  

„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, 

Нова алинея 3 в чл. 28, 

която уточнява критериите 

за членство в Сдружението. 



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. Юридическо лице, в управителните 

органи на което член е кмет, заместник-кмет, 

общински съветник или служител на МИГ, не 

може да бъде член на колективния управителен 

орган на МИГ от квотата на нестопанския 

сектор. Юридическите лица имат седалище и 

адрес на управление на територията на МИГ, а 

физическите лица – представители на 

нестопанския сектор, имат постоянен адрес или 

работят постоянно на територията на действие 

на МИГ.  

„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 този Устав кмет, 

заместник-кмет или общински съветник както и 

юридическо лице, собственост или управлявано 

от кмет, заместник-кмет или общински 

съветник или на служител на МИГ няма право 



да бъде член на колективния управителен орган 

на МИГ от квотата на стопанския сектор. 

„Представител на публичния сектор” е 

служител на централната или териториалната 

администрация на изпълнителната власт, на 

юридическо лице, което се представлява от 

орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2, 3 

и 4 от Закона за администрацията или от 

служител на централната или териториалната 

администрация на изпълнителната власт, на 

общините, 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. 

 

Чл.29.(1)Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО, 

отговарящи на условията за членство, съгласно 

чл. 28 от Устава, се приемат от Общото 

събрание въз основа на писмена молба. В 

молбата кандидатите заявяват, че споделят 

целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО и 

декларират писмено, че ще спазват Устава му. 

 

Чл.29.(1) Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО, 

отговарящи на условията за членство, съгласно 

чл. 28 от Устава, се приемат от Общото 

събрание въз основа на писмена молба. В 

молбата кандидатите заявяват, че споделят 

целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО и 

декларират писмено, че ще спазват Устава му.  

(доп. с Решение на ОС от ………….) Към 

молбата следва да бъдат приложени документи, 

доказващи, че кандидатът отговаря на 

Допълнение с червено. 



изискванията за членство. Председателят на УС 

представя кандидатите на първото свикано 

Общо събрание на Сдружението. 

 

Чл.40. Общото събрание: 

- приема отчета за дейността на 

управителния съвет 

Чл.40. Общото събрание: 

- приема отчета за дейността на 

управителния съвет; (ново доп. – с Решение на 

ОС от …..), включително годишен отчет за 

дейността на сдружението, годишен доклад, 

финансов отчет и доклад за изпълнението на 

СВОМР 

+ 

Чл.42. (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 поставя на място за обявления в 

сградата на управлението на СДРУЖЕНИЕТО 

най-малко един месец преди насрочения ден 

и/или се оповестява публично най- малко в едно 

от местните средства за масова информация, а 

също така се обявява и в интернет сайта на 

СДРУЖЕНИЕТО. 

 

Чл.42. (2) Поканата трябва да съдържа дневния 

ред, датата, часа и мястото за провеждането на 

общото събрание и по чия инициатива то се 

свиква. (доп. с Решение на ОС от ………….)  

Поканата се поставя на място за обявления в 

офиса на управление на Сдружението най-

малко 14 (четиринадесет) дни преди насрочения 

ден и се оповестява публично на 

информационното табло на общините, членове 

на Сдружението, а също така се обявява и в 

интернет сайта на Сдружението.  

(3) Поканата се поставя на място за обявления в 

сградата на управлението на СДРУЖЕНИЕТО 

най-малко един месец преди насрочения ден 

и/или се оповестява публично най- малко в едно 

от местните средства за масова информация, а 

също така се обявява и в интернет сайта на 

СДРУЖЕНИЕТО. – ОТПАДА. 

В червено са новите 

текстове към чл. 42.  

 

Зачеркнатият текст 

/маркиран в жълто/ да 

отпадне 



 (3) (нова с Решение на ОС от ………….) 

Извънредно Общо събрание може да бъде 

свикано по реда на предходните алинеи. 

 

Чл.45. (1) Решенията се вземат с обикновено 

мнозинство от гласовете на присъстващите с 

явно гласуване, като ОС може да реши по някои 

въпроси гласуването да бъде тайно. Изборът на 

членовете на УС и КС става с явно гласуване, 

освен ако Общото събрание не реши друго. 

 

Чл.45. (1) Решенията се вземат с обикновено 

мнозинство от гласовете на присъстващите с 

явно гласуване, като ОС може да реши по някои 

въпроси гласуването да бъде тайно. Изборът на 

членовете на УС и КС става с явно гласуване, 

освен ако Общото събрание не реши друго. 

 

Зачеркнатият текст 

/маркиран в жълто/ да 

отпадне, тъй като съгласно 

Устава на Сдружението 

няма такъв орган /КС-

контролен съвет/. 

Чл.47. (3) Мандатът на член на УС може да бъде 

прекратен предсрочно с решение на ОС в 

случаите на трайна и продължителна 

невъзможност да изпълнява функциите си, в 

случаите на смърт, поставяне под запрещение, 

болест, отсъствие от страната за повече от  шест 

месеца, при смяна на постоянен адрес и/или 

заетост за физически лица или седалището за 

ЮЛ и търговци, при три последователни 

безпричинни неявявания на заседания на УС, при 

неизпълнение на решенията на ОС и УС, 

действия против интересите на СДРУЖЕНИЕТО 

и при лична молба за освобождаване.  

Чл.47. (3) Мандатът на член на УС може да бъде 

прекратен предсрочно с решение на ОС в 

случаите на трайна и продължителна 

невъзможност да изпълнява функциите си, в 

случаите на смърт, поставяне под запрещение, 

болест, отсъствие от страната за повече от  шест 

месеца, при смяна на постоянен адрес и/или 

заетост за физически лица или седалището за 

ЮЛ и търговци, при три последователни 

безпричинни неявявания на заседания на УС, 

при неизпълнение на решенията на ОС и УС, 

действия против интересите на 

СДРУЖЕНИЕТО и при лична молба за 

освобождаване. (доп. с Решение на ОС от 

………….)  Лицето, избрано на място на 

прекратилия участието, довършва неговия 

мандат.  

 

Нов текст в червено. 



Чл. 48. (2) Членове на УС, които са юридически 

лица / вкл. и ЕТ/, с изключение на общините, 

следва да бъдат със седалище и адрес на 

управление на територията на една от двете 

общини - Луковит и Роман, същите се 

представляват от законните им представители 

или изрично оправомощени от тях лица. 

 

Чл. 48. (2) Членове на УС, които са юридически 

лица / вкл. и ЕТ/, с изключение на общините, 

следва да бъдат със седалище и адрес на 

управление на територията на една от двете 

общини - Луковит и Роман, същите се 

представляват от законните им представители 

или изрично оправомощени от тях лица, (доп. с 

Решение на ОС от ………….) които могат и да 

не са членове на Сдружението. 

 

Нов текст в червено. 

Чл.50. (3)Определя членовете на Комисията за 

избор на проекти към СДРУЖЕНИЕТО при 

спазване изискванията на съгласно Наредба№22 

от 14.12.2015 година ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В 

РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. с която 

Наредба се уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014- 

2020 г. (ПРСР); 

 

(3)(изм. и доп.  С Решение на ОС от ………) 

Изготвя и приема правила за работата на 

комисията за избор на проекти и разработва 

критерии за избор на външни експерти, както и 

взема решение за формиране на комисия за 

избор на проекти и определя членовете на 

Комисията за избор на проекти. към 

СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на 

съгласно Наредба№22 от 14.12.2015 година ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА „ПРИЛАГАНЕ 

НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА 

СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. с която Наредба се 

уреждат условията и реда за прилагане на 

подмярка 19.2. „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

Нови текстове в червено. 

 

Зачеркнатите  текстове 

/маркирани в жълто/ да 

отпаднат -  Определянето 

на период ограничава 

дейността на Сдружението 



 

 

 

(7)Делегира на експертни съвети и/или журита 

правомощия по оценка на проектните 

предложения, финансирани от СДРУЖЕНИЕТО 

по подхода ЛИДЕР или други финансиращи 

програми; 

 

общностите местно развитие” (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014- 2020 г. (ПРСР);  ОТПАДА 

 

 

(7)Делегира на експертни съвети и/или журита 

правомощия по оценка на проектните 

предложения, финансирани от 

СДРУЖЕНИЕТО по подхода ЛИДЕР или други 

финансиращи програми; ОТПАДА  

(7) (нова с Решение на ОС от ………) Взема 

решения за обявяване на процедура за избор на 

проекти за изпълнение на мерките по 

стратегията; 

 

Чл.51. (1) УС се свиква на редовно заседание 

поне един път на три месеца по предварително 

обявен дневен ред. Заседанието се счита за 

редовно, ако на него присъстват повече от 

половината от членовете на УС. 

 

Чл.51. (1) (доп. с Решение на ОС от ………) УС 

се свиква на редовно заседание поне един път 

на три месеца, а при необходимост и по-често, 

по предварително обявен дневен ред, изпратен 

до всеки един от членовете по електронна поща. 

Заседанието се счита за редовно, ако на него 

присъстват повече от половината от членовете 

на УС. 

 

Нов текст в червено. 

Чл.56 При отсъствие на Председателя, посочен от 

него член на УС изпълнява функциите му съгласно 

Устава. 

 

Чл.56. (изм. с Решение на ОС от ………). При 

отсъствие на Председателя, посочен от него 

член на УС или изпълнителния директор 

изпълнява функциите му, съгласно Устава. 

 

Нов текст в червено. 



 

 

Чл.58. (1)Изпълнителният директор: 

- Получава възнаграждение за дейността си, 

чийто размер се определя от УС в 

съответствие с изискванията на съгласно 

Наредба №22 от 14.12.2015 г. ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 

„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В 

РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. с която Наредба 

се уреждат условията и реда 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” 

(ВОМР) от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

(ПРСР) 

 

Чл.58. (1)Изпълнителният директор: 

- Получава възнаграждение за дейността 

си, чийто размер се определя от УС. 

 в съответствие с изискванията на съгласно 

Наредба №22 от 14.12.2015 г. ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 

„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В 

РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 

2020 г. с която Наредба се уреждат 

условията и реда 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” (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г. (ПРСР) 

 

Зачеркнатите  текстове 

/маркирани в жълто/ да 

отпаднат -  Определянето на 

период ограничава 

дейността на Сдружението 

Чл.65. (2) Съобщението за изготвянето на доклада 

за дейността на Сдружението, както и за мястото, 

времето и начина за запознаване с него се 

публикува в бюлетина и интернет страницата на 

Централния регистър на ЮЛНЦ при 

Министерство на правосъдието.  

 

Чл. 65 (2) Съобщението за изготвянето на 

доклада за дейността на Сдружението, както и 

за мястото, времето и начина за запознаване с 

него се публикува, (изм. с Решение на ОС на 

…….) в Търговския регистър и регистъра на 

ЮЛНЦ, съгласно предвиденото в българското 

законодателство. в бюлетина и интернет 

Нов текст в червено. 

Зачеркнатите  текстове 

/маркирани в жълто/ да 

отпаднат, поради промяна 

в законодателството. 

  



страницата на Централния регистър на ЮЛНЦ 

при Министерство на правосъдието.  

 

Чл.67. (1) СДРУЖЕНИЕТО води аналитична 

счетоводна отчетност , която да е достатъчна за 

установяване и проследяване на всички операции 

и съгласно изискванията на Наредба №23 

(2) Освен задължителните счетоводни книги, 

Сдружението поддържа протоколна книга на 

СДРУЖЕНИЕТО за заседанията на Общото 

събрание, за заседанията на Управителния съвет и 

за заседанията на Контролния съвет, Регистър за 

даренията и Почетна книга за дарения и 

завещания. Ръководещият заседанието на 

колективния орган и лицето, изготвило 

протокола, удостоверяват и отговарят за 

верността на съдържанието му. 

(3) Юридическото лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност 

изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, 

който трябва да съдържа данни 

относно: 

- Осъществените дейности, изразходваните 

за тях средства, връзката им с целите и 

програмата на организацията и 

постигнатите резултати;  

- Размера на безвъзмездно полученото 

имущество и приходите от другите 

дейности за набиране на средства;  

Чл.67. (1) СДРУЖЕНИЕТО води аналитична 

счетоводна отчетност , която да е достатъчна за 

установяване и проследяване на всички 

операции. и съгласно изискванията на Наредба 

№23 

(2) Освен задължителните счетоводни книги, 

Сдружението поддържа протоколна книга на 

СДРУЖЕНИЕТО за заседанията на Общото 

събрание, за заседанията на Управителния съвет 

и за заседанията на Контролния съвет, Регистър 

за даренията и Почетна книга за дарения и 

завещания. Ръководещият заседанието на 

колективния орган и лицето, изготвило 

протокола, удостоверяват и отговарят за 

верността на съдържанието му.  

(3) Юридическото лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност 

изготвя доклад за дейността си веднъж 

годишно, който трябва да съдържа данни 

относно: 

- Осъществените дейности, 

изразходваните за тях средства, връзката 

им с целите и програмата на 

организацията и постигнатите резултати;  

Зачеркнатите  текстове 

/маркирани в жълто/ да 

отпаднат, поради грешки в 

текста и повторение на чл. 

65. 



- Вида, размера, стойността и целите на 

получените и предоставени дарения, както 

и данни за дарителите;  

- Финансовия резултат; 

(4) Годишният доклад за дейността и финансовия 

отчет се предоставят на хартиен и електронен 

носител в Централния регистър на ЮЛНЦ при 

Министерство на правосъдието. 

 

- Размера на безвъзмездно полученото 

имущество и приходите от другите 

дейности за набиране на средства;  

- Вида, размера, стойността и целите на 

получените и предоставени дарения, 

както и данни за дарителите;  

- Финансовия резултат; 

(4) Годишният доклад за дейността и 

финансовия отчет се предоставят на хартиен и 

електронен носител в Централния регистър на 

ЮЛНЦ при Министерство на правосъдието.  


