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Препис! 
 
 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 156 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.04.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 11 

 
 
 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за участие на община Смолян като 
съучредител в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност под наименование „Местна инициативна група 
Девин – Смолян” /„ МИГ Девин – Смолян”/ 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на 
община  - Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 6 и 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл. 12, ал. 1, т.1 и т.5 и ал.2 от Наредба № 22 от 14.12.2015 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. 

 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие община Смолян да участва като съучредител в 

сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност 
под наименование „Местна инициативна група Девин – Смолян” /„ МИГ 
Девин – Смолян”/ – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност, която да бъде регистрирана по реда на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел и Наредба № 22 от 14.12.2015 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. 

2. Приема целите и задачите на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН” и се ангажира с изпълнението 
на стратегията за ВОМР. 

3.  Приема учредителните документи (проект на учредителен протокол 
и устройствен акт/устав) на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН” като неразделна част от настоящото решение. 

4. Определя за представляващ на община Смолян в дейността на 
върховния колективен орган, както и в дейността на колективния 
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управителен орган на  СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
ДЕВИН – СМОЛЯН”, следното лице: в състава на Общото събрание и 
Управителния съвет като представляващ община Смолян определя: Николай 
Тодоров Мелемов – кмет на община Смолян. 

5. Възлага на представляващия на община Смолян да подпише 
учредителния протокол и устава / учредителния акт на СДРУЖЕНИЕ 
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН” - юридическо 
лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, и 
всички други необходими за учредяването документи съгласно условията на 
настоящото решение и разпоредбите на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел. 

6.  Одобрява сумата от 100,00 /сто/ лева за дължимия членски внос. 
7. Одобрява сумата от 1 000,00 /хиляда/ лева като първоначална вноска 

в имуществото на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
ДЕВИН – СМОЛЯН”. 

8. Възлага на кмета на община Смолян да предложи други мерки за 
подкрепа на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – 
СМОЛЯН” от страна на общината (да се опише какво предоставя – офис, 
оборудване и техника, парични средства за управление на МИГ и/или други). 

9. Възлага на кмета на община Смолян да одобри лицата, които да 
попълнят квотата на публичния сектор при участието в СДРУЖЕНИЕ 
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН” - юридическо 
лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. 
 
Приложения: 
Проект на учредителен протокол; 
Проект на устройствен устав. 
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СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                            /Сл .Каменова/ 
Вярно с оригинала,  


