
1 
 

 

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

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

21.02.2019 г. гр. Средец 

 
Днес, 21.02.2019 год г. от 17.30 часа 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. 
Общото събрание се състои от  33 /тридесет и трима/члена. На заседанието  
присъстваха  18 членове на Общото събрание.  
Отсъстваха: Атанас Зайков, Георги Иванов Георгиев, Георги Хубенов , Ганчо 
Йорданов,  Желязко Желязков,Лена Радева,  Милен Янев,Надежда Палова, Никола 
Николов, Никола Николов, Никола Чолаков, Пламен Иванов, Станко  Стоянов, Стоян 
Маджаров, Сабинка 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  20 гласа ”за” е избрана г-жа Русанка 
Лапова. 
 
В 17.30 часа  г-н Найденов откри  събранието по обявения   в поканата  дневен ред, а 
именно: 

 
1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г. на 

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

изпълнението на  под мерки 19.2 и 19.4; 
3. Други. 

Председателят на Колективния управителен орган, г-н Димо Найденов предложи 
към дневния ред, по точка  други да се включат : 
1.Одобрение на Списък от членове на Общото събрание, за участие КППП в 
оценителните сесии по процедурите при подбора на проектни предложение. 

      2.Одобряване  бюджета на Сдружението за 2019 год.“. 

Председателят на събранието  прикани  присъстващите да гласуват  предложения  
дневен ред  с  допълненията  към него. 

С    18 гласа  «за»  предложения Дневен ред с направените допълнения  бе приет. 
 

1.По първа точка от дневния ред- Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния 
финансов отчет за 2017 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. 
 
Г-н Найденов запозна присъстващите  с Годишния финансов отчет за 2018 г. на СНЦ 
„МИГ СРЕДЕЦ”  и поясни на присъстващите, че сумите по подадените  заявки са 
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възстановени на 100 % , с изключение на невъзстановимите  по нормативните 
документи и прикани  членовете на ОС  да вземат отношение по финансов отчет . 
. 

След като не постъпиха въпроси  и коментари,  г-н Найденов предложи да се премине  
към приемане  на Годишния финансов отчет за 2018 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. 

 Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №26. 

 
ОС единодушно, с 18 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
Колективният върховен орган приема   Годишния финансов отчет за 2018 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.  
Председателят на УС на Сдружението, г-н Найденов запозна  членовете на ОС  с двата 
годишни  доклада  за изпълнение на дейностите по тях  и прикани  членовете на ОС  да 
вземат отношение. 
Снежана  Георгиева-Кога ще се отвори прием  на проектни предложения   по  Мярка 
6.4. 
На поставения въпрос отговори  г-жа Лапова. 
Насоките  и образците на документи по процедура №BG06RDNP001-19.188„МИГ 
СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  са 
изготвени и изпратени на Управляващият  орган за  проверка.Предвидено е  начало на 
прием на 25.03.2019 г. 
Към настоящия момент са отворени  три процедури за прием- Мярка 4.1, Мярка 4.2 и 
Мярка 7.2 по ПРСР. Предстои отваряне в най-скоро време  на мярка 2.9.1  по ОП РЧР.  

 

Други въпроси    по  точка 2 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 2018 год.  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 2018 год. 
 
 
Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №27. 

 

ОС единодушно с 18 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
Колективният върховен орган приема: 
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      Годишен доклад  за извършените дейности по подмярка 19.4“Текущи разходи и 
популяризиране на Стратегията за ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ за 2018 год.  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 2018 год. 
 
3.По трета точка от дневния ред: 

Подточка 1.Одобрение на Списък от членове на Общото събрание, за участие в 
оценителните сесии по процедурите при подбора на проектни предложение г-н 
Найденов запозна присъстващите от необходимостта  от определяне на  членове на 
Общото събрание, за участие в оценителните сесии. 
Съгласно  чл. 51 (1)от Наредба 22/2015 г. Не по-малко от 1/3 от членовете с право на 
глас на Комисията за подбор на проектни предложения (КИПП) са членове на 
колективния върховен орган на МИГ, но не и членове на  УС. Членовете на КППП 
трябва да отговарят на условията по чл.13 ,ал.2 на ПМС 162- Лицата трябва да 
притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен 
"бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години опит в професионална област, 
свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или 
оферти по процедури за обществени поръчки. 
Във връзка с горе-изложеното  г-н  Найденов предложи членове от общото събрание, 
притежаващи диплома за висше образование и професионален опит в различни сектори 
от социално-икономическия живот да се включат  в списъка: Георги Георгиев, Надежда 
,Палова, Вичо Пеев, Никола Чолаков, Лена Радева, Д-р Георги Георгиев, Румен 
Чанков,Недялка Караьотова, Сабинка Господинова, Зюмбюла Маринова. Елена 
Калудова и Кета Кънева. 
Въпроси и коментари не постъпиха. 
Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №28. 

 

ОС единодушно с 18 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
Колективният върховен орган одобрява Списък на членове на  КВО, за участие в 
комисиите за подбор на проектни  предложения  както следва: 
 
1.Георги Георгиев; 2.Надежда Палова; 3.Вичо Пеев; 4. Никола Чолаков; 5.Лена Радева; 
6.Д-р Георги Георгиев; 7.Недялка Караьотова; 8.Румен Чанков, 9.Сабинка 
Господинова; 10.Зюмбюла Маринова; 11.Елена Калудова; и 12.Кета Кънева. 
 
 

Подточка 2. Одобряване  бюджета на Сдружението за 2019 год. 
 

Г-н Найденов запозна присъстващите членове на ОС с  одобрения Бюджет за 2019 год. 
от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските район 2014-2020 г.със 
Заповед РД 09-147/08.02.2019 год.С одобрението на бюджета са направени  частични 
корекции, които няма да се отразят негативно  на изпълнението на заложените 
дейности за 2019 год.Председателят предложи  бюджета да се одобри във варианта, 
одобрен от УО. 
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  Членовете на Колективния върховен орган /ОС/ преминаха към гласуване на Решение 

№29. 

ОС единодушно с 18  гласа «За»  
 

РЕШИ: 
 

Колективният върховен орган  приема  одобрения от УО Бюджет за 2019 год. в размер 
на 136 196.64 лева / сто тридесет и шест хиляди сто деветдесет и шест лева 64 
стотинки/. 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Колективния върховен орган /ОС/ бе 
закрито. 
 
 
 
 
 
   Председател:./п/............................................. 
    /Димо Найденов/ 

 

   Протоколист:/п/............................................  
       /Русанка Лапова / 

 


