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

 

ПРОТОКОЛ 

№1/05.02.2016 г. гр. Средец 
 

Днес, 05.02.2016 г. от 17,30 ч. 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 от  Устава  на  

Сдружението,  чрез изпращане на  покани по електроните пощи до всеки един от 

членовете и обявление на сайта и таблото. 

Общото събрание се състои от  19 /деветнадесет/члена. На събранието присъстваха  

12/дванадесет/.  

Отсъстват :Вълко Вълков, Георги Стоянов, Желязко Желязков, Лена Радева, Надежда 

Палова, Ненчо Ненчев  и Пламен Иванов. 

Присъствието се отрази в присъствен лист, не разделна 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 12 гласа”за” е избрана г-жа Русанка 

Лапова. 

Г-н Найденов обяви, че присъствието е над 50% и има кворум за вземане на решения 

по обявения   в поканата  дневен ред, а именно: 

 

1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишен доклад  за отчитане 

изпълнението на СМР  и дейността на Сдружението за 2015 г. 

2. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на 

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” 

3. Разглеждане на депозираното от Община Средец,  Решение № 44/22.12.2015 г. 

на Общински съвет гр. Средец, относно промяна представителството на Община 

Средец в управителните органи на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. Приемане на решение 

за прекратяване правомощията на Ненчо Атанасов Ненчев  и заличаването му от 

поименния състав на УС, вписан по фирменото дело на сдружението при 

Бургаски окръжен съд и вписване на определеният в Решение № 44/22.12.2015 г. 

на Общински съвет гр. Средец, представител на Община Средец в УС на МИГ 

СРЕДЕЦ. 

4. Текущи въпроси.  

Предложения дневен ред  бе подложен на гласуване и приет с 12/дванадесет 

гласа „за”. 

 

По първа точка от дневния ред: Изслушване, обсъждане и приемане на Годишен 

доклад  за отчитане изпълнението на СМР  и дейността на Сдружението за 2015 г., 

 г-н Д.Найденов  запозна присъстващите с Годишния доклад за отчитане   изпълнението 

на  Стратегията за местно развитие/СМР/ през 2015 г.  

След изслушване на доклада, членовете  на ОС преминаха към неговото обсъждане. 

 

Димо Найденов: 

Искам да обърна внимание, че в доклада са отчетени  постигнатите  резултати  по 

отношение на  Мярка 41- прилагане на Стратегията за местно развитие не само  за 2015 



год., а с натрупване за целия период   на прилагане на СМР –юни 2012 г.- септември 

2015 г., На всеки присъстващ предварително са предоставени  справки. 

 

Петър Гайдов:През изминалия  период на прилагане на СМР  по Мярка 111, нямаше 

бенефициенти и финансовия ресурс бе прехвърлен в Мярка 121.Въпросът ми е през 

следващия програмен период при финансиране  на СМР ще  има ли мярка с подобни 

дейности, защото бенефициент  може да бъде Професионалната гимназия  по 

механизация на селското стопанство и електроника ? 

 

Русанка Лапова –  в  ПРСР през програмен период 2014-2020 г.  е заложена  Мярка 01, 

която отговаря на Мярка 111. Ще се заложи  ли в Стратегията за ВОМР зависи от това 

дали  ще има потенциални  бенефициенти по мярката , но   ще има ли  и интерес като  

потребители по  мярката. 

 

Валентин Бялков:  От предварително предоставените ни обобщени справки е видно, че 

са постигнати много добри резултати, както по отношение на  договориран  брой  

проекти и  договориран бюджет, така и по  отношение на усвоения финансов ресурс. 

Проведените обучения, информационни събития  и  реализираните проектни 

предложения допринесоха за повишаване не само  административния капацитет на 

екипа, а и капацитета на местната общност. Постигнатите резултати са в резултат на  

положените усилия на Сдружението като цяло и в частност на  екипа на МИГ. 

 

Други изказвания и предложения не бяха направени и членовете на ОС преминаха към 

гласуване на: 

 Решение №1 

ОС единодушно с 12 гласа «за» 

РЕШИ: 

 

1. Приема и одобрява Годишния доклад за отчитане изпълнението  на СМР и 

дейността на Сдружението за 2015 г. 

 

По втора точка от дневния ред,  Председателят, г-н Найденов  запозна присъстващите 

с Годишния финансов отчет за 20015 г. на Сдружението. 

 

Д. Найденов:  

От  изложения Годишен финансов отчет е видно, че  в отчетния период недопустимите 

и невъзстановими разходи възлизат на 2645.75 лева, а през периода на прилагане на 

Стратегията за местно развитие    тези разходи са в размер на 8450.40лева и   подлежат 

на възстановяване. 

   

Други изказвания не бяха направени. Членовете на ОС преминаха към гласуване на 

Решение №2 

  

ОС единодушно с 12 гласа „за”  

РЕШИ: 

 

1. Приема Годишния финансов отчет на СНЦ « МИГ Средец» за 2015 г. 

 

По точка трета от дневния ред, г-н Найденов запозна членовете с Решение № 

44/22.12.2015 г. на Общински съвет гр. Средец, относно промяна представителството 

на Община Средец в управителните органи на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” -  ОС и УС на 

Сдружението, с предложение за техен представител  г-н Божидар Божинов, който 



заменя г- н Ненчо Ненчев. Както знаете съгласно Наредба №23 на МЗХ, представителя 

на Общината по право е член на Управителния съвет. 

Ако няма изказвания предлагам да гласуваме следното  

 

 Решение: 

1. Прекратява правомощията на Ненчо Атанасов Ненчев и заличаването му от състава 

на УС и ОС; 

2. Приемане на Божидар Тодоров Божинов, като представител на Община Средец в  ОС 

и за член УС. 

 Членовете на ОС преминаха към гласуване на 

 Решение № 3  

ОС единодушно с 12 гласа „за”  

 

РЕШИ: 

 

1. Прекратява правомощията на Ненчо Атанасов Ненчев  и  го заличава  от състава 

на  ОС и УС ;  

2. Приема Божидар Тодоров Божинов, като представител на Община Средец в  ОС 

и за член УС. 

 

 По точка четири от дневния ред- Текущи въпроси,  

 Г-н Найденов уведоми  присъстващите, че на 29.01.2016 год. в Сдружението   е 

входирано Решение на Читалищното настоятелство на НЧ „Пробуда 1897” гр. Средец 

за  промяна   на представителя  им във Върховния колективен орган. Поради това, че   

Решението  е  представено  след датата на    публикуваната  покана   за заседание на ОС 

и не е включено в дневния ред, разглеждането му ще се извърши на следващото 

заседание  на ОС. 

Поради изчерпване на  дневния ред  Председателят, инж. Димо Найденов закри 

заседанието на Общото събрание. 

 

 

 

 

   Председател:  1. .............................................. 

               /Димо Найденов/ 

 

 

Протоколист:                     2. ...............................................  

                  /Русанка Лапова / 

 

 


