
                 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  
Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА  2014 – 2020г.

 
 
 
ДО   
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
уведомяваме за следните промени, актуални от 11.03.2016г, съгласно Решение № 21 от 
11.03.2016г.  и Удостоверение от 11.03.2016г. на Кърджалийски окръжен съд:   

1. Наименованието на Сдружението се промени от СНЦ „МИГ – Ардино” на СНЦ 
„Местна инициативна група Ардино – Джебел” или накратко СНЦ „МИГ Ардино 
– Джебел”. 

 
2.  Седалището и адреса на управление на Сдружението се  промени от гр.Ардино, 

ул. «Пирин» №20, общ.Ардино, обл.Кърджали на: гр.Ардино, ул.”София” №12, 
община Ардино, област Кърджали. 

 
3. Сдружението е с нов Управителен съвет в състав: 

 Община Ардино представлявана от Изет Изет Шабан; 
 Община Джебел представлявана от Сейфи Сабри Мехмедали;  
 ОДЗ „Слънце” представлявано от Димитрина Петрова Александрова;  
 Сдружение «КЛУБ СПОРТ С УЧЕНИЦИ АЛАДА» Алпер Сами 

Абдурахман; 
 Сдружение "ФУТБОЛЕН КЛУБ ДЖЕБЕЛ-1928" представлявано от Метин 

Хикмет Халил; 
 Народно читалище «Любен Каравелов 1950» с.Млечино представлявано от 

Мюмине Байрам Ахмед;  
  „Солак М.С.” ЕООД представлявано от Метин Ахмед Солак;  
 ЕТ „ЕКО ТУР-РОСИЦА МИТЕВА представляван от Росица Николова 

Митева;  
 Хълмие Хълми Халил . 
 

4.  Извършиха се следните и промени в Устава на СНЦ „Местна инициативна група 
Ардино - Джебел”: 

 
1. Изменение и допълнение на наименованието на Устава на Сдружението, както 

следва:  
Устав на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група  Ардино - 

Джебел” 
 

2. Изменение и допълнение към чл. 1, ал. 1, както следва: 
Чл. 1. (1) Настоящият Устав урежда устройството и дейността на Сдружение с нестопанска 
цел  „Местна инициативна група  Ардино – Джебел” наричано по-нататък в Устава 
“Сдружението”. 
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3. Изменение и допълнение на чл.3, ал.1 и ал.2, както следва:  

Чл. 3. (1) Наименованието на Сдружението е както следва: Сдружение с нестопанска цел 
“Местна Инициативна Група  Ардино - Джебел” или съкратено СНЦ “МИГ Ардино - 
Джебел”. 

(2) Наименованието на Сдружението се изписва допълнително на английски език по 
следния начин “Local Action  Group Ardino-Dzhebel” Non-Government Organization или 
съкратено “LAG  Ardino-Dzhebel ” NGO. 
 

4. Изменение и допълнение на чл.4, ал.1, както следва:  
Чл. 4. (1) Седалището на Сдружението е в гр. Ардино, ул. „София”№12, община Ардино, 
област Кърджали. 
 

5.Изменение и допълнение на чл.7, както следва:   
Чл. 7. Сдружението си поставя следните цели:  

1. Развитие и утвърждаване на гражданското общество в селските райони; 
2.Създаване на механизми за участие на общността в стратегическото планиране и 

взимане на решения за местно развитие; 
3.Развитие на устойчиво земеделие, горско стопанство и алтернативен туризъм; 
4. Ефективно и устойчиво оползотворяване на природните и културни ресурси; 
5. Подпомагане на функционирането на пазарна икономика в селските райони; 
6. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; 
7. Партньорство и сътрудничество между основните обществени групи и общините от 

селските райони; 
8. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;  
9. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за 
превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното 
наследство;  

10. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в 
практиката;  

11. насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността 
на работната сила;  

12. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и 
възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, 
алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури; 

13. подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията 
на населението. 

14. Трансгранично сътрудничество 
 
 
6.Изменение и допълнение на чл.8, както следва:   

Чл. 8. Сдружението ще използва следните средства и може да развива всякакви разрешени от 
закона дейности, за осъществяване и постигане на целите и задачите си: 

 
1.Разработване и управление на стратегии за местно развитие; 
2.Насърчаване на публично-частното партньорство; 

 3.Разработване и управление на проекти насочени към добавяне на стойност към местни 
продукти и услуги; достъп до пазари чрез колективни дейности и разработване на пазарни 
ниши; 
 4.Съдействане за предоставяне на специализирана професионална подкрепа и 
предоставяне на финансови средства за стартиране и развитие на микро, малък и среден 
бизнес; 
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 5.Предоставяне на производителите, предприемачите и желаещите да стартират собствен 
бизнес професионални бизнес консултации в областта на производството, пазарите, 
финансите, бизнес планирането, данъците, правната уредба за създаване и управление на 
собствено предприятие, подбор и управление на персонала и др.; 
 6.Съдействие на предприемачите и производителите при намирането на източници за 
финансиране и при осъществяването на контакти с финансиращите органи; 
 7.Оказване на помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни 
проекти, при искане на заеми от банки и други финансови институции; 
 8.Подпомагане  членовете на сдружението и други заинтересовани лица за установяване на 
делови контакти и създаване на делови отношения в страната и чужбина; 
 9.Организиране  или съдействие при организирането на местни обществени мероприятия, 
като семинари, работни срещи, изложби, панаири и др. за популяризиране на местния 
потенциал; 
 10.Организиране на кампании за разясняване на законодателството, програмите и 
проектите за развитие на селските райони свързани с европейската интеграция; 
  11.Организиране на семинари, курсове, дискусии, обмяна на опит и други подобни 
образователни мероприятия за постигане на целите на сдружението; 
 12.Разработване на схеми и проекти, свързани с развитието на устойчиво земеделие, горско 
стопанство и алтернатевен туризъм; 
 13.Участие в национални и международни мрежи на местни инициативни групи и други 
за развитие на селските райони; 
 14.Реализиране на проекти за интегриране на малцинства и групи в неравностойно 
положение в местната общност; 
 15.Организиране на издателска дейност, посредничество и партньорство със сродни 
сдружения в страната и чужбина; 
 16.Други дейности, които способстват за постигане на целите на Сдружението. 
 

7.Изменение и допълнение на чл.13, както следва:   
Чл. 13.(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по 
искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира 
седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен 
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. 

(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 мястото за обявления в сградата, в която се намира 
управлението на сдружението и се публикува на интернет страницата на сдружението, 
не по-късно от един месец преди датата на провеждането.  

 
8.Изменение и допълнение на чл.20, както следва:   

Чл. 20.(1) Управителният съвет се състои най-малко от седем  лица - членове на 
сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за 
членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. 

(2) Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет /5/ години. Член на 
Управителният съвет може да бъде преизбиран за нов мандат. 

(3) В Управителния съвет трябва да има най-малко едно лице представител на 
публичния сектор. 

(4) В Управителния съвет трябва да има  най-малко едно лице представител на 
неправителствения сектор и/или нестопански сектор. 

(5) В Управителния съвет трябва да има  най-малко едно лице представител на 
местен бизнес и/или земеделски производител, занаятчия. 
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9.Допълнение на чл.22 с т.12 както следва:   

Чл. 22.Управителният съвет: 
1. представлява сдружението чрез своя председател; 
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава; 
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; 
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи 

отговорност за това; 
7. определя адреса на сдружението; 
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в 

правата на друг орган. 
9. подготвя и представя до 31 май на всяка година информация за дейността на 

сдружението  през предходната година пред централния регистър на ЮЛНЦ към 
Министерство на правосъдието. 

10. член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на 
сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител 
или изрично упълномощено физическо лице. 

11. взема решение за участие в други организации; 
12.взема решение за назначаване на  изпълнителен директор и друг персонал; 

 
 
10. Допълнение на чл.28, ал.2 с т.5 както следва:  :   

Чл. 28.(1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на 
Сдружението измежду членовете на същия съвет. 
 

(2) Председателят на Управителния съвет: 

1. представлява Сдружението; 
2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния 

съвет; 
3. ръководи и контролира текущата дейност на Сдружението; 
4. Сключва договори с трети лица, организира изпълнението и упражняването на 

правата и задълженията на сдружението по тях, разваля и прекратява същите и изобщо 
извършва всички правни и организира изпълнението на всички фактически действия по 
договорите след решение на управителния съвет, взето при спазване изискванията на чл. 26; 

5. след решение на Управителния Съвет, назначава изпълнителен директор и 
друг персонал; 
 

11. Допълнение на чл.32, ал.2, както следва:   
Чл. 32.(1) Членуването в сдружението е доброволно. 

(2) Членове могат да бъдат физически и юридически лица с постоянен адрес или адрес 
на управление на територията на община Ардино и община Джебел. 

(3) Нов член на Сдружението се приема по писмена молба на кандидата за член на 
Сдружението с решение на Общото събрание. Молбата се подава до Управителния съвет и се 
придружава с декларация, изразяваща съгласие с Устава на Сдружението. Управителният 
съвет я внася за разглеждане по реда на ал. 4. 

(4) Молбата се разглежда на първото заседание на Общото събрание след 
постъпването й. 

(5) Членството в Сдружението възниква от решението на Общото събрание. 
(6) Приетите членове се вписват в специална книга на членовете на Сдружението, 

която съдържа името и адреса на члена, датите на възникване и прекратяване на членството 
му, основанията за прекратяване, както вида и размера на вноските и датата на тяхното 
изплащане. 
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12.Изменение на чл.37, ал.3, както следва:   

Чл.37.(1) Всеки член на Сдружението прави задължително първоначална имуществена вноска 
в размер на 10.00 / десет лева.  

(2) Всеки член на сдружението е длъжен да внася месечна членска вноска 
(3) Членската вноска е в размер на 2.00 /два/лева. 
(4) Правилата на ал. 1 до 3 се прилагат съответно за новоприетите членове на 

Сдружението. 
 
 
13.Допълване на „ГЛАВА СЕДМА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ и 

ЛИКВИДАЦИЯ” с раздел „Условия за назначаване  и правомощия на изпълнителният 
директор”  
 
 
 

14.Изменение на чл.47 и чл.48 и допълнение с нови  чл.49 и чл.50 като 
последователността на съществуващите членове се променя, както следва:   
Условия за назначаване  и правомощия на изпълнителният директор 
Чл. 47. (1) 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. 
(2) Управителния  съвет взема  решение за назначаване на изпълнителен 

директор, който отговаря на изискванията на ал. 1. Въз основа на решението на УС, 
председателят на УС сключва трудов договор с изпълнителния директор. 
 
 
Чл. 48.(1) Изпълнителният директор е длъжен да изпълнява решенията на всички 
органи на сдружението. 

(2) Изпълнителният директор: 
1.Организира и ръководи пряко дейността на сдружението; 
2.Осъществява сътрудничество с български и международни институции и 

организации по въпроси, свързани с дейността на сдружението; 
3.Организира, ръководи и контролира другите дейности, които подпомагат и 

съпътстват основния предмет на дейност на сдружението; 
4.Подготвя и внася в управителния съвет отчети и информация за дейноста на 

сдружението и изпълнението на стратегия за местно развитие; 
5.Разпределя и възлага задачи на подчинения персонал и контролира 

изпълнението им; 
6.Изпълнява и други дейности, съгласно длъжностна характеристика.  

 
 
 
 
ГЛАВА ОСМА - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 49.Навсякъде, където в Устава се използва понятието Закон, се има предвид 
действащия Закон за юридическите лица с нестопанска цел или нормативният акт, 
който отменя този закон и урежда учредяването, регистрацията, устройството, 
дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел. 
Чл. 50.За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопански цели или на нормативните актове по предходния 
член. 
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Настоящият Устав е изменен  от Общото събрание  проведено на 26.04.2010 г. 

Неразделна част от Устава е приложения списък на членовете на Сдружението 
подписали  промените в Устава. 

Настоящият Устав е изменен  от Общото събрание  проведено на 15.02.2016 г. 

Неразделна част от Устава е приложения списък на членовете на Сдружението 
подписали  промените в Устава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЕТ ШАБАН 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Ардино- Джебел”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 Република България, област Кърджали   
гр. Ардино, ул.”София” № 12 
тел. 00359 3651 4153;   факс 00359 3651 4153 
e-mail:   migardino@yahoo.com                                                         
 

mailto:migardino@yahoo.com

