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                          СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” 
                                8300 Средец, област Бургас ул. „Лиляна Димитрова”1, ет.2, 
                                                    e-mail:  lider_sredets@abv.bg 
 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
28.06.2022 г., гр. Средец 

 
Днес, 28.06.2022 г. се проведе редовно  заседание на Общото събрание на СНЦ 

„МИГ СРЕДЕЦ”, в залата на  офиса на  СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” гр. Средец, ул. „Лиляна 
Димитрова” 1, ет.2. 
Общото събрание е свикано на основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  и  чл. 23 (2) 
от  Устава  на  Сдружението,  чрез изпращане на  покани по електроните пощи до всеки 
един от членовете, обявление на сайта и информационното  табло. 
Поради липса на кворум в обявения час, 17.00 часа, заседанието се отложи с един час по-
късно, на същото място при същия дневен ред. 
 
На заседанието  присъстваха  15 от  членовете на Общото събрание.  
Отсъстваха:Вичо Георгиев, Георги Стоянов,Георги Иванов Георгиев,Георги Тодоров 
Иванов, Георги Хубенов, Желязко Желязков,Зюмбюла Маринова, Иванка Димитрова 
,Иванка Инджова, Лена Радева, Милен Янев,Никола Николов, Никола Сачанов, Никола 
Чолаков, Пламен Иванов, Снежана Георгиева, Стоян Маджаров, Събинка Господинова. 
Присъствието се отрази в присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол .  
Председател на  заседанието на ОС  е инж. Димо Найденов -Председател на УС  на 
основание  чл. 27, ал.2 от Устава, за протоколист с  14 гласа  ”за” е избрана г-жа Кета 
Кънева. 
Обявеното в 17.00 часа събрание се отложи с един част, поради липса на кворум. 
В 18.00 часа  г-н Найденов откри  събранието по обявения   в поканата  дневен ред, а 
именно: 

 
1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. на СНЦ 

„МИГ СРЕДЕЦ”; 
2. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишни доклади за отчитане изпълнението 

на  под мерки 19.2 и 19.4 за 2021 г.; 
3. Одобряване  бюджета на Сдружението за 2022 г.; 
4. Одобряване на  финансовия ресурс по ОП РЧР от СВОМР  2014-2020 г. 
 5.  Освобождаване на член на Сдружението; 
 6.  Приемане на нов член на ОС на СНЦ „МИГ Средец“; 
 7.  Вземане  на решение за кандидатстване по подмярка 19.1. 

Председателят на събранието  покани  присъстващите да гласуват  предложения  Дневен 
ред  . 

С    15 гласа  «за»  бе приет Дневния ред. 
 
По първа точка от дневния ред- Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния 
финансов отчет за 2020 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. 
 
Г-н Найденов запозна присъстващите  с Годишния финансов отчет за 2021 г. на СНЦ 
„МИГ СРЕДЕЦ”  и поясни на присъстващите, че отчитането на изразходваните средства 
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по дейности се извърши на два етапа- т.е.с.за двете шестмесечия  на 2021 г. Сдружението 
получи авансово плащане за 2022 г. едва в края на  месец  май, което затрудни 
изпълнението на дейностите по бюджета и оперативната работа през първото полугодие 
на 2022 г. 
Не са възстановени невъзстановимите  по нормативните документи 717.21 лева,като 
основното перо е  застраховки на служебния автомобил в размер на 598.68 лева. 
  
Председателят  покани  членовете на ОС  да вземат отношение по финансовия отчет. 
След като не постъпиха въпроси  и коментари,  г-н Найденов предложи да се премине  
към приемане  на Годишния финансов отчет за 2021г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. 

 Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №12 

 
ОС единодушно, с 15 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
Колективният върховен орган приема   Годишния финансов отчет за 2021 г. на СНЦ 
„МИГ СРЕДЕЦ”. 
 
 
2.По втора точка от дневния ред- Изслушване, обсъждане и приемане на 
Годишни доклади за отчитане изпълнението на  под мярка 19.2 и 19.4. , които са качени 
на страницата на  МИГ и членовете на ОС имаха възможност да се запознаят. 
Председателят на УС на Сдружението, г-н Найденов прикани  членовете на ОС  да 
вземат отношение. 
 
Д-р Надежда Палова    се обърна към екипа да информира  събранието за постигнатите 
резултати- сключени и изпълнени договори за проекти по Стратегията. 
  
На поставения въпрос отговори  г-жа Лапова, изп. директор на МИГ  
Г-жа Лапова  информира присъстващите , че изпълнението на Стратегията, в частта на 
мерките по ОП РЧР  и отчитането на проектите приключи през първата половина на 
2021г.Изпълнението на мерките по ОП РЧР в  СВОМР е 100%. 
 
Постигнати резултати по подмелките по ПРСР. Сключени са общо 21 договора: 
 
-по подмярка 4.1“Инвестиции в земеделски стопанства“ сключени са 7договора; 
-подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  -1 
брой;  
-подмярка  6.4 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-3 броя;  
-подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“  -3 броя; 
-подмярка 7.5“Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура  4 брой. 
-подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с  поддържане, възстановяване и на 
културното и природното наследство на селата“-3 броя 
Забавянето на проверките от ДФ“Земеделие“ на оценените от МИГ проекти и 
подписването на договори за изпълнение доведе до отказ за изпълнение  на вече 



3 
 

сключени договори: 3 договора по 4,1 и оттеглене на 1 проект подмярка 4.1 и  по 6.4 от 
страна на бенефициентите, поради невъзможност да се осъществи изпълнението. 
 
Други въпроси    по  точка две от дневния ред не постъпиха  и г-н Найденов предложи да 
се премине  към приемане на двата  Годишни доклада: 
-Годишен доклад  за извършените дейности по подмярка 19.4“Текущи разходи и 
популяризиране на Стратегията за ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ за 2021 г. и  
-Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие- подмярка 19.2“Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
водено от общностите местно развитие“ на МИГ СРЕДЕЦ“ за 2021г. 
 
  
Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №13. 
 
ОС единодушно с 15 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
Колективният върховен орган приема: 
    1. Годишен доклад  за извършените дейности по подмярка 19.4“Текущи разходи и 
популяризиране на Стратегията за ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ за 2021 г.  и  
    2. Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие- подмярка 19.2“Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
водено от общностите местно развитие“ на МИГ СРЕДЕЦ“ за 2021 г. 
 
3.По трета точка от дневния ред- Одобряване  бюджета на Сдружението за 2022 г. 
 
Г-н Найденов запозна присъстващите членове на ОС с  одобрения  Бюджет за 2022 г. от 
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските район 2014-2020 г.със 
Заповед РД 09-374/25.03.2022 г.в размер на 120359,92 лева. С одобрението на бюджета са 
направени  частични корекции с обща сума в размер   3641,00 лева, които са преди 
всичко при рекламните материали и няма да се отразят негативно  на изпълнението на 
заложените дейности за 2022 г. 
Председателят предложи  бюджета да се одобри във варианта, одобрен от УО на ПРСР. 

  Членовете на Колективния върховен орган /ОС/ преминаха към гласуване на Решение 
№14 

ОС единодушно с 15  гласа «За»  
 
 

РЕШИ: 
 

Колективният върховен орган  приема  одобрения от УО Бюджет за 2022 г.  в размер на 
120 359,92 лева  
 
4.По четвърта  точка от дневния ред- 4. Одобряване на  финансовия ресурс по 
ОП РЧР от СВОМР  2014-2020 г. 
 
Председателят на събранието даде думата на  Русанка Лапова-изп. директор на МИГ да 
запознае присъстващите  с промяната на СВОМР 



4 
 

.Финансовият ресурс по мерките по ОП РЧР към СВОМР бе 782 000,00 лева. 
Изпълнението на Стратегията, в частта на мерките по ОП РЧР  от  договорирания ресурс 
от 781 954,86  лева-бе изпълнен  и изплатена субсидия в размер на 759 486,13 лева 
.Остатъка от 22 513,87 бе приспаднат от бюджета на стратегията съгласно заповед №РД 
РД 09-569/12.05.2022 г.УО на ПРСР. След приспадане на остатъчния финансов ресурс  
изпълнението на мерките по ОП РЧР в  СВОМР е 100%. 
Паради промяната на финансовия план на СВОМР в частта мерки по ОП РЧР с 
22 513,87, като цяла се променя финансовия ресурс на стратегията от 3 536 800,00 
лева на 3 514 286,13 лева. 

Иизказвания и въпроси не постъпиха 

Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №15. 
 
КВО единодушно с 15 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
      Колективният върховен орган: 
 
1.Одобрява  финансовия ресурс по мерките от ОП РЧР в размер на 759 486,13  лева. 
2.Одобрява промяната на финансовия план на СВОМР от 3 536 800,00 лева на 3 514 
286,13 лева. 

 
По пета точка от дневния ред- Освобождаване на член на Общото събрание  на СНЦ 
„МИГ СРЕДЕЦ”; 
Председателят на  УС уведоми присъстващите, че на 12.05.2022. г.  е починал членът на 
ОС, Иванка Тодорова Инджова. Смъртта и освобождаването, като  член на ОС са 
удостоверени с Препис-извлечение от Акт за смърт №41/12.05.2022 г. 
 
По т. 5 от  дневния ред  не постъпиха коментари. 
 
Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №16. 
 
ОС единодушно с 15 гласа «За»  
 
 

РЕШИ: 
 
  Колективният върховен орган освобождава Иванка Тодорова  Инджова, като член 
на Колективния върховен орган /ОС/  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“. 
 
 
6.По шеста точка от дневния ред- Приемане на нов член  на Сдружението. 
 
Г-Найденов  запозна присъстващите, че КВО /ОС/ е структуриран  с баланс между 
стопанския, нестопанския и публичния сектори. Иванка Инджова бе представител на 
нестопанския сектор, физическо лице. 
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За да се запази баланса, като членове на ОС трябва да се попълни състава на ОС с 
представител на нестопанския сектор. 
До настоящия момент  е  постъпило едно   заявление  за приемане, като член  на ОС от 
Зорница Николаева  Стоянова от гр. Средец, ул. Гочо Кънев № 14. 
Коментари и въпроси по т.6 от дневния ред не постъпиха. 

Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №17 

ОС единодушно с 15  гласа «За»  
РЕШИ: 

  
Колективният върховен орган  приема за  член на КВО на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ Зорница 
Николаева Стоянова ЕГН /не се чете/ с постоянен адрес гр. Средец, физическо лице, 
представител на нестопанския сектор.  
 
  

7.По седма точка от дневния ред- Вземане  на решение Сдружението да кандидатства 
по подготвителната подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“. 
 
Г-н Найденов запозна присъстващите, че е отворена процедура по подготвителната 
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.За да се 
разработи  стратегия за следващия програмен период  е необходимо да се кандидатства  по 
посочената подмярка.Председателят на събранието изрази мнение, че за следващия програмен 
период трябва да се  подготви многофондова стратегия. 
 
Кета Кънева:Сдружението   изпълни СМР през  Програмен  период 2007-2013 г , в  края 
на изпълнението на СВОМР за Програмен  период 2014-2020 г. и занапред трябва да 
продължим да работим в тази посока, затова  подкрепям предложението  за 
кандидатстване по подмярка 19.1 във връзка с разработване на СВОМР за следващия 
програмен  период.  
 

Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №18 

ОС единодушно с 15  гласа «За»  
                                                        РЕШИ: 

 
1. Колективния върховен орган дава съгласие    Сдружението да кандидатства с проект 
по процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни 
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г,  във връзка  с разработване на многофондова 
стратегия без партньорство за програмен период 2023-2027 г. 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят-г-н Найденов закри  заседанието на 
Колективния върховен орган /ОС/ . 
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   Председател:./п/........................                                  Протоколист:/п/.......................  
                Димо Найденов/                                                             /Кета Кънева  
   


