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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ РОСЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ  -  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЧИРПАН 

 

 

Относно: Отмяна на Решение № 62 от 26.02.2016 г. на Общински съвет Чирпан и 

определяне на нов представител на Община Чирпан в общото събрание на СНЦ 

МИГ – Чирпан  

 

 

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

СНЦ МИГ – Чирпан реализира успешно през периода 2007-2013г. проект по 

мярка ―Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и 

постигане на обществена активност на съответната територия за местни 

инициативни групи в селските райони, прилагащи стратегии за местно развитие от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. За новият 

програмен период се прилага Наредба № 22 от 14 декември 2015г. 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 2014 -2020 г. и е 

необходимо да се определи представител на Община Чирпан в общото събрание на 

СНЦ МИГ - Чирпан. Съгласно чл. 28, ал. 1от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел всеки член на общото събрание има право на един глас. Ако член 

на общото събрание е община, независимо колко лица са упълномощени да я 

представляват, то общината има право само на един глас при гласуване. 

С Решение № 62 от 26.02.2016 г. на Общински съвет Чирпан бе определен за 

представител на Община Чирпан в общото събрание на СНЦ МИГ – Чирпан г-жа 

Кичка Петкова – Кмет на Община Чирпан или Стайко Генов – заместник кмет на 

Община Чирпан, които да участват в Общото събрание на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан” с право да предприемат 

всички фактически и правни действия от името и за сметка на общината – член на 

Общото събрание на СНЦ „МИГ – Чирпан”. 

От създаването на СНЦ „МИГ – Чирпан” Община Чирпан е участвала в 

Управителния съвет на сдружението. От 04.05.2017 г. след проведено Общо 

събрание на сдружението е прекратено участието на общината в управителния 

съвет. В протокола от проведеното заседание на Общото събрание е записано: 

„Председателят разясни на членовете па колективния върховен орган, че има 

постъпила молба от Община Чирпан за освобождаването и като член на 

Управителния съвет на МИГ Чирпан. Същата ще продължи да бъде член на 

колективния върховен орган (Общото събрание) на Сдружението.” На проведените 

от 26.02.2016 г. до настоящия момент общи събрания на сдружението на повече от 

50% от тях не е присъствал представител на общината (при положение, че са 

определени не един, а цели двама души - г-жа Кичка Петкова или г-н Стайко 

Генов). С тези свои бездействия считам, че се нарушават интересите на гражданите 

на общината. Също така през този период нито веднъж упълномощените 

представители на Общината не са докладвали в Общински съвет Чирпан за 



дейността на СНЦ „МИГ Чирпан” и за взетите решения по време на заседания на 

общо събрание и управителен съвет. С оглед на всичко изложено по-горе и с цел 

по-голяма публичност и защита интересите на гражданите на общината предлагам 

Общински съвет Чирпан да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12 от Наредба № 22 от 

14 декември 2015г. 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 2014-2020 г., Общински съвет Чирпан, възлага на 

……………………………..…………..…. да участва в Общото събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Чирпан” с право да 

предприема всички фактически и правни действия от името и за сметка на 

общината – член на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Чирпан.                   

 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ……………………. 

Общински съветник 


