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УСТАВ 
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  

КОСТИНБРОД-СВОГЕ”  

(„МИГ Костинброд-Своге”) 

 
 

Настоящият Устав е приет на учредително събрание на сдружението, състояло се в гр. 
Костинброд  на  03.02.2011 г. и e изменен с решение на общото събрание на сдружението, 

състояло се в гр. Костинброд на 24.03.2015 г., с решение на общото събрание на сдружението, 
състояло се в гр. Костинброд на 29.03.2015 г., с решение на общото събрание на сдружението, 
състояло се в гр. Костинброд на 01.03.2017 г., с решение на общото събрание на сдружението, 

състояло се в гр. Костинброд на 30.04.2019 г. и с решение на общото събрание на сдружението, 
състояло се в гр. Костинброд на 04.01.2021 г. 

 
 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Статут 

 Чл.1. (1) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Сдружението е юридическо лице, 
отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание, както и във връзка с 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Определената 
дейност съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, която сдружението ще осъществява е общественополезна 
дейност с нестопанска цел. 
            (2) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г. и с решение на ОС от 01.03.2017 г./ Сдружение 
„МИГ Костинброд-Своге” представлява публично – частно партньорство със задължителното 
участие на представители на трите сектора – публичен (Община Костинброд и община Своге), 
стопански и нестопански.  

  (3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. 
  (4) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията му. 

  (5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски. 
 
 Наименование 

            Чл.2. (1) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Наименованието на сдружението е  
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ” или накратко „МИГ 
КОСТИНБРОД-СВОГЕ”. На латиница се изписва LOCAL ACTION GROUP 
KOSTINBROD-SVOGE или накратко LAG KOSTINBROD-SVOGE. 

 (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището и адреса трябва да 
бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението. 
    
 Седалище и адрес на управление 
 Чл.3. /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Седалище и адрес на управление на 
сдружението: област Софийска, гр. Костинброд 2230, ул.“Охрид” №1. 

      
 Срок 
 Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. 
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 Определяне на дейността 
 

   Предмет на дейност 
             Чл.5. /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Предметът на дейност на сдружението е 
идентифициране и анализ на проблемите и нуждите на гражданите в община Костинброд и 
община Своге, разработване на стратегии и предлагане на модели и мерки за решаването им и 
осигуряване ресурсно тяхната реализация чрез информационни и обучителни дейности, 
подпомагане разработването и наблюдение изпълнението на проектни инициативи на 
представители на местния публичен, неправителствен и икономически сектори, 
администрирането на цялостния проектен цикъл на грантови схеми, както и разработване и 
реализация на собствени проектни инициативи. 

 
 Основни цели на сдружението 
 Чл.6. Основни цели на сдружението са:   

(1) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г. и с решение на ОС от 01.03.2017 г./ Да приложи и да 
създаде всички необходими условия за успешна реализация на интегрирана Стратегия за 
водено от общностите местно развитие /ВОМР/ за територията на Община Костинброд 
и Община Своге, разработена съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020 г. и други 
възможности за осъществяване на дейността си, незабранени от закона. 

(2) Да осигури основа за средносрочно и дългосрочно устойчиво развитие в района на 

община Костинброд, чрез прилагането на подхода "отдолу - нагоре" и насърчаване 

"ученето чрез правене" в местните общности, повишавайки техния капацитет за 

планиране. 

(3) Да допринесе за съхраняване и валоризиране на природните и културно-исторически 

ресурси на територията, стимулиране на ефективно и екологично земеделие и 

конкурентноспособна икономика и изграждане на качествена жизнена среда и социални 

услуги в съответствие с нуждите и очакванията на местното население. 

(4) /Изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ Да повиши информираността и уменията на 

местните жители относно подхода „ЛИДЕР” и ВОМР, и да насърчава активното им 

участие в процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР. 

(5) /Изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ Да насърчава сътрудничеството между трите 

сектора: публичен, стопански и нестопански за устойчиво местно развитие. 

(6) Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с членовете на 

Националната и Европейската селски мрежи за развитие на селските райони, както и с 

други подобни структури в трети страни.  

(7) Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие чрез подкрепа за 

внедряване на иновации и нови технологии и повишаване на местния капацитет и знания. 
 
 Средства за постигане на целите на сдружението  
 Чл.7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са: 
 

(1) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Системни проучвания, анализи и оценки на 

социално – икономическото състояние, характеристики и потенциал на територията на 

Община Костинброд и на територията на Община Своге. 

(2) /Изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./Организиране на периодични информационни 

кампании за популяризиране на подхода „ЛИДЕР” и ВОМР и СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ и насърчаване на активното участие на хората от 

територията в процеса на местно развитие. 
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(3) Консултативно и експертно подпомагане на потенциалните бенефициенти в процеса на 

тяхното кандидатстване, отчитане и реализация на проектни инициативи. 

(4) /Изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ Ресурсно осигуряване на процеса на цялостното 

управление и отчитане на проекти по СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ. 

(5) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Организиране на обучения, курсове и семинари за 

повишаване капацитета на човешките ресурси на територията на Община Костинброд и на 

територията на Община Своге. 

(6) Разработване и реализация на собствени проектни инициативи, финансирани от 

Европейски и други донорски програми. 

(7) Сътрудничество и обмяна на опит с български и чуждестранни организации, които имат 

сходни цели. 
 
II. ЧЛЕНСТВО 
      

 Членски права и задължения   
 Чл.8. (1) /Изм. с решение на ОС от 24.03.2015 г./ Членуването в сдружението е 
доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица. Всички членове на 
сдружението трябва да имат постоянен адрес (за физическите лица) или седалище и адрес на 
управление (за юридическите лица) на територията на Община Костинброд или на територията 
на Община Своге. 

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на 
сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно 
членския си внос.  

(3) /Изм. с решение на ОС от 24.03.2015 г. и с решение на ОС от 29.03.2015 г. и с решение на ОС от 
01.03.2017 г./ Членството на Община Костинброд и Община Своге в Сдружението е 
задължителна предпоставка за неговото учредяване. 

     (4) /Изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ Представителите на публичния сектор, 
представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в Общото 
събрание на сдружението, по отделно не могат да превишават 49% от общия брой на членовете 
на Общото събрание. 

 Чл.9.  Всеки член на сдружението има право: 
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;                             2. 
да бъде избиран в неговите органи на управление; 
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;                 
4. да бъде информиран за дейността на сдружението.                          .             
 Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен: 
1. да внася ежегодно членския си внос; 
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели; 
3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен 
авторитет. 
 Чл.11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други 
лица в случай на смърт или прекратяване на членството.     

  
 Придобиване на членство 
 Чл.12. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите 
отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в 
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едномесечен срок на свое заседание . Приемането на членовете става с явно гласуване и 
обикновено мнозинство. 
 
 Прекратяване на членство 
 Чл.13. (1) Членството се прекратява: 
1. с едностранно волеизявление до сдружението; 
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 
3. с изключване; 
4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението; 
5. при отпадане. 
            (2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при 
наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. 
Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.   

  (3) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Отпадането на членство е налице, когато 
има системно невнасяне на членски внос, неучастие в дейността на сдружението или промяна в 
обстоятелства от значение за правото на членство. Отпадането се констатира от Управителния 
съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. 
 
 III. ИМУЩЕСТВО 

      
 Имущество 
 Чл.14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни 
права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други 
права в зависимост от действуващите нормативни актове. 

      
 Източници на средства на сдружението 
 Чл. 15. (1) /Изм. с решение на ОС от 30.04.2019 г., изм. с решение на ОС от 04.01.2021 
г./ Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на 
членски внос. Членският внос е в размер на 100 /сто/ лева за юридическите лица, регистрирани 
по Търговския закон, 5 /пет/ лева за физическите лица, по 1500 /хиляда и петстотин/ лева за 
Община Костинброд и Община Своге и 10 /десет/ лева за всички останали членове и се 
заплаща веднъж годишно. Срокът за внасянето на членския внос е до 31 март  на съответната 
календарна година.  

    (2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви 
вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. 
В решението си общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските. 
Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението. 

  (3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на 
заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. 
           (4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от Управителния 
съвет на сдружението. 

 (5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от 
физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. 

      
 Покриване на загуби 
 Чл.16.  При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс и отчет за 
приходите и разходите, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез 
допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 от 
гласовете на всички членове на сдружението. 
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 IV. УПРАВЛЕНИЕ 
      

 Органи на сдружението 
 Чл.17. /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Органите на сдружението са Общото 
събрание и Управителния съвет. 

      
 Състав на Общото събрание 
 Чл.18. /Изм. с решение на ОС от 24.03.2015 г., с решение на ОС от 29.03.2015 г. и с решение на 
ОС от 01.03.2017 г./ Общото събрание е върховния колективен орган на сдружение МИГ 
Костинброд-Своге. В него участвуват всички членове на сдружението, които са представители на 
трите сектора - публичен, стопански и нестопански – и имат постоянен адрес или седалище на 
територията на община Костинброд или на територията на Община Своге. Членовете на 
сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.  

      
 Представителство 
 Чл.19.   (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от 
законните им представители или изрично упълномощено лице. 
             (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо 
лице.  
             (3) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на сдружението, 
като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието. 
             (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. 
             (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание. 
 
 Компетентност на Общото събрание 
 Чл.20. Общото събрание: 
1. Изменя и допълва устава; 
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, може и да упълномощи член на УС 
да предприеме необходимите действия за регистрация на сдружението пред компетентните за 
това органи; 
3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 
4. Приема бюджета на сдружението; 
5. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените 
вноски; 
6. /Изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./Приема доклада за дейността на Управителния съвет, 
включително и годишните доклади и програма за изпълнение на СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО 
ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ; 
7. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или 
други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 
8. Взема и други решения, предвидени в устава. 
9. /Нова, приета с решение на ОС от 29.03.2015 г., изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ Взема 
решение за разпределение на средствата във връзка с прилагане на интегрирана Стратегия за 
водено от общностите местно развитие. 

 Провеждане на общо събрание 
 Чл.21.  (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо 
събрание.      

  (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - 
извънредно Общо събрание. 
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 Свикване на Общото събрание 
 Чл.22.  (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по 
искане на една трета от членовете на сдружението. 

  (2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание Управителният 
съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по 
седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от 
тях лице. 

  (3) /Изм. с решение на ОС от 24.03.2015 г. и с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Свикването се 
извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира 
управлението на сдружението и изпратена на електронната поща на всеки от членовете му.    
            (4) /Изм. с решение на ОС от 24.03.2015 г./ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, 
предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане  на Общото събрание и по чия 
инициатива то се свиква. 

  (5) /Изм. с решение на ОС от 24.03.2015 г. и с решение на ОС от 29.03.2015 г./  Времето от 
поставянето на поканата на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на 

сдружението и изпращането ѝ по електронната поща на всеки един от членовете на сдружението 
до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 3 (три) календарни дни. 

 
 Право на сведение 
 Чл.23.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да 
бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до 
датата на публикуване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се 
представят на всеки член безплатно. 

     
 Списък на присъстващите 
 Чл.24.  (1) 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. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото 
събрание. 

 (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето 
присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на 
кворум. 

 
 Кворум 
 Чл.25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи 
повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва 
ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо 
от броя на членовете. 
 
 Право на глас 
 Чл.26.  Всички членове имат право на един глас. 

      
 Конфликт на интереси 
 Чл.27. Член или негов представител не може да участва в гласуването за: 
1. Предявяване на искове срещу него; 
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на  отговорността му към 
сдружението; 
3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия/та съпруг/а или роднини по права 
линия - без ограничения, по сребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство - до втора 
степен включително. 
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4. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането 
на решения. 

      
 Мнозинство 

 Чл.28.   (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от 
присъстващите. 
            (2) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ За решенията по чл. 20, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 9 
се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите. 

      
 Решения 

 Чл.29.  (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не 
са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на 
събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. 
 (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не 
бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване. 

      
 Протокол 

 Чл.30.  (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  
Протоколът се води според изискванията на закона. 
         (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика. Към 
протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на 
Общото събрание. 
 (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за 
точното записване на решенията в протокола. 

      
 Управителен съвет  

 Чл.31.   (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.  
 (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) 

години. 
 (3) Управителният съвет е в състав от 5 (пет) до 9 (девет) члена.  

               (4) 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.  
            (5) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г. и с решение на ОС от 01.03.2017 г./ 
Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите 
на нестопанския сектор в управителния съвет на сдружението поотделно не могат да превишават 
49% от общия брой на членовете на управителния съвет. 
            (6) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол е в състав от пет 
члена, и е с мандат от пет години. 

 (7) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. 
 (8) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г. и с решение на ОС от 01.03.2017 г./ В състава на 

Управителния съвет е задължително участието на представители на трите сектора – публичен 
(Община Костинброд и община Своге), стопански и нестопански. 
 Чл.32. /Изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ (1) Членовете на управителния съвет трябва 
да 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. 

 (2) Членовете на управителния съвет на сдружението – физически или юридически лица, 
както и лицата, които ги представляват по закон и по пълномощие, трябва да отговарят на 
следните условия: 
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1. да не са в производство по ликвидация и да не са обявени в несъстоятелност; 
2. те, както и лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол 

спрямо тях да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по служба, измама, 
корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или друга незаконна дейност, 
която накърнява финансовите интереси на Европейския съюз; 

3. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, установено с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението; 

4. да нямат задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане 
на данъци по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване 
на задълженията; 

5. да не са в конфликт на интереси по смисъла на член 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012“; 

6. да не са представили умишлено невярна информация с цел получаване на финансова 
помощ или да не са представили изискана информация по тази процедура; 

7. да нямат ликвидни и изискуеми задължения към ДФЗ – РА и/или УО на ЕСИФ, включен в 
стратегията за ВОМР; 

8. да не са включени в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012; 

9. да не са представяли неверни сведения с цел да получат финансовата помощ и да не са 
пропуснали да предоставят информация по мярка 19 ВОМР през настоящата и предходната 
календарна година. 

 (3) Членовете на управителния съвет и представляващите членовете на управителния съвет на 
МИГ, когато същите са юридически лица, не могат да са свързани лица помежду си по смисъла 
на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

   
 Права и задължения на Управителния съвет 

 Чл.33.  (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения 
независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете 
 (2) /Отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ 
 (3) /Отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ 
 (4) /Отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ 
             (5) /Отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ 
    (6) /Изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./Управителният съвет приема правила за 
работата си и избира Председател на УС от членовете си.  

    (7) /Отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ 
   (8) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика 

заседание за обсъждане на отделни въпроси. 
   (9) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на 

сдружението. 
    (10) Управителният съвет приема организационно – управленската структура, реда за 

назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни 
правила на сдружението. 

    (11) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване 
на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях,  както и отдаването им под наем за 
срок над една година. 
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    (12) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на 
сдружението. 

      (13) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за 
дейността на сдружението. 

   (14) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.  
    (15) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 
    (16) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са 

от компетентността на Общото събрание. 
 (17) Определя обема на представителната власт на отделни негови членове. 
 (18) Определя адреса на сдружението. 

    (19) Приема и изключва членове на сдружението. 
   (20) Взема решение за откриване и закриване на клонове. 
   (21) Взема решение за участие в други организации. 

        (22) Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.  
  
Чл.34. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за 

счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите 
за откритост, достоверност и своевременност. 
             
Кворум и мнозинство 
 Чл.35.  (1) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Решения могат да се вземат, ако 
присъстват най-малко 2/3 от членовете на Управителния съвет, лично, или представлявани от 
друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. 
            (2) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от 
присъстващите, освен в случаите предвидени в чл. 33, ал.6 и ал. 11 от устава, които се вземат с 
мнозинство от всички членове. 
            (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са 
уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.  
Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща 
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на 
решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия 
заседанието. 
           (4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема 
решение единодушно за: 
1. съществена промяна на дейността на сдружението; 
2. съществени организационни промени; 
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на 
такова сътрудничество. 
  

      
 Отговорност на членовете на Управителния съвет 
 Чл.36. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои 
действия, с които увреждат интересите на сдружението. 
            (2) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност 
ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. 

 
  
Председател на Управителния съвет: 

 Чл.37. (1) Председателят  на Управителния съвет: 
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1. /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Сключва трудови договори, изменя и прекратява 
трудовите правоотношения със служителите на МИГ „Костинброд-Своге”. 
2. Свиква, организира и ръководи провеждането на заседанията на Управителния съвет. 
3. Изпълнява други задължения, възложени му по решение на Управителния съвет. 
4. /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./Представлява МИГ „Костинброд-Своге“ пред 
трети лица. 
5.         Отговаря за воденето на книга с протоколите от заседанията на Общото събрание и на 
Управителния съвет. 
 
 Изпълнителен директор    
 Чл.38. (1) Управителният съвет възлага оперативното управление на сдружението на 
Изпълнителния директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е 
длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, 
които са от съществено значение за сдружението. 

(2) /Изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ Изпълнителният директор може да бъде 
физическо лице, което: 
1. има завършено висше образование; 
2. има общ професионален стаж най-малко 5 г.;  
3. има управленски опит най-малко две години;  
4. има опит в реализиране на проекти. 
5. отговаря на условията на чл. 12, ал. 3 от НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 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. /Наредба № 22 от 2015 г./ 
6. не е член на управителния съвет или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с 
член на управителния съвет или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от 
допълнителните разпоредби на Търговския закон; 
7. не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална 
администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице. 

    (3) /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Изпълнителният директор отговаря за 
прилагането на стратегията за местно развитие, като неговите правомощия се определят с 
договора за наемане. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с 
тежести недвижими имоти на сдружението, както и да се разпорежда с дълготрайни материални 
активи, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет. 

   (4) Изпълнителният директор:  
1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет. 
2. Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява 
стопанисването и опазването на неговото  имущество;  
3. Сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се 
назначават от Управителния съвет.  
4. /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г./ Изпълнява функциите, които са му възложени от 
Управителния съвет и тези, възложени му с договора за наемане, който се одобрява 
предварително от Управителния съвет. 
5. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени                                                       
обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.  
6. /Изм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./Участва в заседанията на Управителния съвет с право на 
съвещателен глас. 

 
 Чл.39. /Отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./  
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 Чл.40. /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г., отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ 
 Чл.41. /Отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ 
 Чл.42. /Отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ 
 Чл.43. /Изм. с решение на ОС от 29.03.2015 г., отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./
 Чл.44. /Отм. с решение на ОС от 01.03.2017 г./ 
 
   V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 
      
             Документи по годишното приключване 
 Чл.45. 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 в предвидените от закона случаи.   

 
  Съдържание на доклада за дейността 

 Чл.46. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на 
сдружението и се разяснява годишният финансов отчет. 

      
 Назначаване на независими одитори 
 Чл.47. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим 

одит, регистрираните одитори се определят от Управителния съвет. 
     
  Приемане на годишното приключване 

 Чл.48. Годишният финансов отчет, докладът за дейността и докладът на регистрирания 
одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за 
целта редовно Общо събрание. 

      
 Задължителна отчетна информация 

 Чл.49. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя 
отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност. 

      
 Дивиденти 

 Чл.50. Сдружението не разпределя печалба. 
      
 Задължение за водене на книги 
 
 Книги на дружеството 
 Чл.51. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води 

протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и 
взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния 
орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя 
на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се 
запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от 
протоколите. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, 
удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 
 (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на 
всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса 
на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически 
лица.   
  (3) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който  съдържа данни 
относно: 



Page 12 of 13 

 

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на 
организацията и постигнатите резултати; 
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране 
на средства; 
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за 
дарителите; 
4. финансовия резултат. 
             (4) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят 
на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет 
страницата на централния регистър. 

   Разходване на имущество 
    Чл. 52. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява 

дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел. 

    (2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от сдружението, се 
извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на същото съгласно обявения ред 
и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва 
подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър. 

    (3) За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо 
мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички 
негови членове, когато е в полза на: 
1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без 
ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 
включително. 
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на 
решението. 
3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на 
решение. 
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или 
възпрепятстват вземането на решения. 

    (4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически 
лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват 
вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи 
условия, публично обявени. 

     
     
 Преобразуване 

Чл. 53. Настоящето юридическо лице с нестопанска цел е определено за осъществяване 
на общественополезна дейност и същото не може да се преобразува в юридическо лице с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

           VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
      
 Основания за прекратяване 

           Чл. 54. Дружеството 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 сдружението в определените от ЗЮЛНЦ 
случаи. 

   
 VII. ЛИКВИДАЦИЯ 

  
 Чл.55. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.  

 (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва 
предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на 
неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.  
            (3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя на друго 
юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, което има същите или 
близки нестопански цели. 

  (4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за 
задълженията на сдружението до размера на придобитото. 

   
 VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

             
 Чл.56. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в 
него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
 Чл.57. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се 
прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство  и разпоредбите на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.   
 
  Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на 
учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Местна Инициативна Група 
Костинброд-Своге” („МИГ Костинброд-Своге”), състояло се на 03.02.2011г. в гр. 
Костинброд и е изменен с решение на общото събрание на членовете на сдружението, състояло 
се в гр. Костинброд на 24.03.2015 г., с решение на общото събрание на сдружението, състояло се 
в гр. Костинброд на 29.03.2015 г., с решение на общото събрание на сдружението, състояло се в 
гр. Костинброд на 01.03.2017 г., с решение на общото събрание на сдружението, състояло се в 
гр. Костинброд на 30.04.2019 г. и с решение на общото събрание на сдружението, състояло се в 
гр. Костинброд на 04.01.2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
За верността на настоящия устав: 
Атанас Стойчев Тенев, представител на 
Община Костинброд – председател 


