
  

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

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

26.05.2016 г. гр. Средец 

 

Днес, 26.05.2016 г. от 17,30 ч. се проведе извънредно 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. 

Общото събрание се състои от  33 /тридесет и трима/члена. На събранието присъстваха  

27/двадесет и седем/члена.  

Отсъстват: Желязко Желязков, Атанас Зайков, Никола Чолаков, Пламен Иванов, Милен 

Янев, Никола Николов. 

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 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. Разглеждане, обсъждане и одобрение  на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец” 2014-2020 г. 

 2. Вземане на решение за  кандидатстване по 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. 

Г-Найденов направи предложение   да се включи като  трета точка в дневния ред 

 „Приемане  на  допълнение в Устава  на СНЦ ”МИГ СРЕДЕЦ” приет на 27.04.2016 г.” 

Предложението се подложи на  гласуване. 

С    27  гласа  «за»  предложението  бе прието  и    се включи в дневния ред като  трета  

точка. 

 

По първа точка от дневния ред- Разглеждане, обсъждане и одобрение  на Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец” 2014-2020 г. 

Г-н Найденов  направи презентация на окончателния вариант на подготвената 

Стратегия за ВОМР на Сдружението, за която е издадено становище от РИОСВ Бургас.  

С преценка да не се извършва екологична оценка. 



След  направената  презентация    се премина към дискусия: 

Кънчо Иванов: Одобрявам предложения  вариант на Стратегия. 

Румен Чанков: Аз също одобрявам  предложения  вариант на  Стратегията   и предлагам 

да преминем към  гласуване. 

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

гласуване на Решение №7. 

 

ОС единодушно с 27 гласа «За» 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)  на    СНЦ 

„МИГ СРЕДЕЦ”  2014-2020 г. 

 

По втора точка от дневния ред,  Вземане на решение за  кандидатстване по 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. 

Д. Найденов: 

Предлагам да преминем към гласуване. 

Други предложения не бяха направени и членовете преминаха към гласуване на 

Решение № 8 
 

ОС единодушно с 27 гласа «За» 

 

РЕШИ: 

 

СНЦ „ МИГ Средец” да Кандидатства по 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.  

По трета точка  от дневния ред,  Приемане  на  допълнение в Устава  на СНЦ ”МИГ 

СРЕДЕЦ” приет на 27.04.2016 г.” 

Председателя на събранието г- н Найденов, предложи: 

1. В заглавието на  глава   Х  след думите  Органи на управление  се добавя и „ 

Контрол”; 

2. В чл. 20 се добавя т.3 „ Контролен съвет (КС)” 

Г-жа Лапова , предложи така направените две предложения да се гласуват заедно. 

Членовете на ОС с 27 гласа „За„ гласуваха  направеното предложение от на г-жа 

Лапова  , след което преминаха към гласуване на Решение № 9 

 



ОС единодушно с 27 гласа «За» 

 

РЕШИ: 

 

1. В заглавието на  глава   Х  след думите  „Органи на управление „  се добавя и 

„ Контрол”; 

2. В чл. 20 се добавя т.3 „ Контролен съвет (КС)”. 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

Председател:.............................................. 

    /Димо Найденов/ 

 

 

Протоколист:...............................................  

       /Русанка Лапова / 

 


