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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 № 10 
28.02.2020 г. гр. Средец 

 
Днес, 28.02.2020 год г. от 17.00 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  21 от  членовете на Общото събрание.  
Отсъстваха: Атанас Зайков, Вичо Пеев, Георги Иванов Георгиев, Георги Георгиев, 
Георги Хубенов Ганчо Йорданов,  Желязко Желязков, Вичо Пеев, Никола Николов, 
Никола Николов, Никола Чолаков, , Станко  Стоянов,Снежана Георгиева. 
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  21 ”за” е избрана г-жа Недялка 
Карайотова-Маринова. 
 
В 17.00 часа  г-н Найденов откри  събранието по обявения   в поканата  дневен ред, а 
именно: 

 
1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2019 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 2019 г.; 
3. Обсъждане и приемане на промени  в Стратегията за водено от общностите 

местно развитие. 
 
Председателят, г-н Димо Найденов предложи към дневния ред,  да се включи като 

т.4  Одобряване  бюджета на Сдружението за 2020 г: 

Председателят на събранието  покани  присъстващите да гласуват  предложения  
дневен ред  с  допълненителната т. 4  към него. 

С    21 гласа  «за»  бе приет предложения Дневен ред с направеното допълнение. 
 

1.По първа точка от дневния ред- Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния 
финансов отчет за 2019 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. 
 
Г-н Найденов запозна присъстващите  с Годишния финансов отчет за 2019 г. на СНЦ 
„МИГ СРЕДЕЦ”  и поясни на присъстващите, че отчитането на изразходваните 
средства по дейности се извърши на шестмесечие.Поради това, че не всички процедури 
са проверени и одобрени от ДФ „Земеделие“ ,Сдружението не е  получило  
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възстановяване на средства за  2019 г.Очаква се да не бъдат възстановени 
невъзстановимите  по нормативните документи 1026.39 лева.  
 
Г-н Найденов покани  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 2019 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. 

 Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №32. 

 
ОС единодушно, с 21 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
Колективният върховен орган приема   Годишния финансов отчет за 2019 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. 
Елена Калудова –  Изминаха  три години от сключване на Споразумението за 
изпълнението  на Стратегията.Въпросът ми е доколко  е  усвоен  ресурса  по  
Стратегията. 
 
На поставения въпрос отговори  г-жа Лапова. 
 
През отчетния период са отворени  осем приема по пет процедури за прием на 
проектни предложения по мерки от СВОМР по ПРСР. Приети са 29 проектни 
предложения, одобрени от МИГ- 28 броя.Съгласно одобрените от МИГ проектни 
предложения  усвоения финансов ресурс по Споразумението възлиза на 1 622 771,71 
лева.  
По мерките към СВОМР по ОП РЧР , сключени са три административни договора и са 
договорирани 781 954,86  от всичко 782000  лева-или 99,99% усвояване на ресурса. 
По подробно за  изпълнението на СВОМР по мерки  ще разгледаме в следващата точка от 
дневния ред. 
 

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 2019 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 2019 год. 
 
  
Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №33. 
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ОС единодушно с 21 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
Колективният върховен орган приема: 
      Годишен доклад  за извършените дейности по подмярка 19.4“Текущи разходи и 
популяризиране на Стратегията за ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ за 2019 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 2019 г. 
 
3.По трета точка от дневния ред- Обсъждане и приемане на промени  в Стратегията 
за водено от общностите местно развитие.: 

Г-жа Русанка Лапова-изп. директор на МИГ Средец запозна  присъстващите с  
изпълнението на Стратегията за водено от общностите  местно развитие до настоящия 
момент и възможностите за пълно усвояване на  публичния ресурс по Стратегията,чрез 
промяна  на финансовите параметри по мерки . 
 

1.Оперативна програма за Развитие на човешките ресурси: 

От сключване на Споразумението за изпълнение на СВОМР № РД  50-192/29.11.2016 г. 
до края на  2019 г. по мерките от СВОМР по ОП РЧР са отворени три приема, подадени 
са общо  три проектни  предложения и са сключени три  договора с  обща стойност  на 
договорирания ресурс - 781 954,86  лева-99,99% усвояване на ресурса.Приключено е 
изпълнението на едно проектно предложение, а останалите две проектни предложения са в 
процес на изпълнение.  
 

2.Програма за развитие на селските райони: 

През 2019 г бяха  отворени осем  приема на проектни предложения по пет 

процедури  по мерки от Стратегията за ВОМР: 

 

1.Под мярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Финансовият  ресурс по 
подмярката е 783 000 лева. Отворен е един  прием,  подадени  са 15 /петнадесет/ 
проектни предложения  със заявена субсидия  1 114 017,79 лева. Класирани за  
финансиране, поради недостиг на финансов ресурс по подмярката  са 10/ десет/ броя 
проектни предложения  с обща стойност на субсидията в размер на 729 372,20 
лева.Останалите одобрени  от МИГ  проектни предложения- 5 броя са включени в 
резервния списък.Недостигът на  финансов ресурс по подмярката е в размер на 331 

017,79 лева. 

 
 

2.Подмярка  4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“- 
Финансовият  ресурс по подмярката е 195 000 лева, отворени са два приема с по едно 
постъпило проектно предложение. Общата стойност на БФП за двете проектни 
предложения е в размер на 127 427,50 лева.Остатъченният  финансов ресурс е в 

размер на 67 572,50 лева. На 29.01. в МИГ бе депозирана декларация  за оттегляне на 
проектното предложение от кандидата по първи прием с размер на субсидията  94 
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837,50, така че остатъчния финансов ресурс по подмярката се увеличи на 162 410.00 
лева. 
 
3.Подмярка  6.4. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.  Финансовият  
ресурс по подмярката е 458 000 лева. Отворени са два приема , подадени  са 5 проектни 
предложения с  обща стойност на БФП в размер на 458 000 лева-усвоен е  на 100 % от 
финансовия ресурс по подмярката. 
 
4.Подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Финансовият  ресурс по подмярката 
е 378 300лева. Отворени са два приема  и са  подадени  общо  4/четири/  проектни 
предложения , усвоен е  финансов ресурс  в размер на 377 847,91 лева/ 
99,9%.Остатъчен финансов ресурс 452,09 лева. 

 
 5.Подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване 
на културното и природното наследство на селата“ ФР  62 000 лева.Отворен е  един 
прием, постъпили са 3/три/ проектни предложения.Одобрени са  две  проектни 
предложения на  обща стойност на субсидията–24 961,60 лева/40.26%/.В момента тече  
втори прием  по  подмярката с остатъчен финансов ресурс за приема в размер на   37 
038.40 лева. 
 
6. Подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура- Отворен е прием  с финансов ресурс 50 000 лева. 
 

 

Общата стойност на   субсидията за одобрените от  МИГ и представени в ДФЗ, 
проектите към СВОМР по ПРСР е 1 622 771,71 лева,  при публичен ресурс  заложен в 
СВОМР по  мерките по ПРСР 1 955 800 лева или това е 82,97%. 
 
До настоящия  момент не е отварян прием  по  подмярка 1.1 „Професионално обучение 
и придобиване на умения“, с финансов ресурс 29 500 лева. Не е проявен интерес  от 
потенциалните два бенефициента на територията - Научен център по земеделие Средец 
и ПГМССЕ гр. Средец. 
Г-жа Лапова,  информира присъстващите че към момента се очертава  остатъчен и 
свободен финансов , общо в размер на 192 362,09 лева по  4.2, 7.2  и 1.1, който ще 
остане неусвоен.Тя уведоми  събранието,че с изпълнението на СВОМР  бе запозната 
местната общност на проведеното обществено обсъждане, на което с пълно 
болшинство  бе подкрепено  предложението  за прехвърляне на  остатъчния   и 
свободния финансов ресурс по горе посочените  подмерки към подмярка 
4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“, по която  недостига за финансиране на 
одобрените от МИГ проектните предложения е 331 017,79 лева. 
 
 
Г-н Найденов - За  прехвърляне на средствата от подмярка в подмярка и  анексиране на 
индикативното  разпределение на средствата по мерки необходимо е да се приеме  
решение на ОС и да се направи   искане към УО на ПРСР.  
Председателят покани  членовете на ОС да вземат отношение по изнесената 
информация.  
Надежда Палова- Директор на Научнен център по земеделие - Средец. 
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 Научния център по земеделие-Средец е  един от двата потенциални  кандидати  по 
подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“.В Научния център 
се запознахме  с подмярката , допустимите дейности и разходи  и потвърждавам 
заявявеното от мен на общественото  обсъждане, че не проявяваме  интерес за 
кандидатстване по подмярка 1.1. 
 
Валентин Бялков- През този  програмен период  публичния ресурс  на СВОМР е 
значително по-малък и не трябва да се допуска  неусвояване.Ако нормативната уредба 
позволява анексиране на индикативното  разпределение на средствата по мерки и се 
очертава мярка с недостиг, аз подкрепям прехвърлянето на средства. 
Г-н Найденов, на основание  чл.39 т.3 и т.4 от Наредба № 22/2015 г.  и чл.18 ал.1 т.3 „б“ 
и т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/29.11.2016 г. предложи 
следния проект за решение: 
 
Колективния върховен орган:  

1.Прехвърля целия финансов ресурс на  подмярка  1.1 „Професионално обучение и 
придобиване на умения“, в размер на 29500 лева към подмярка 4.1  „Инвестиции в 
земеделски стопанства“; 

    2.Прехвърля остатъчния  финансов ресурс на  подмярка  4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  в размер на  162 410.00 лева 
към  подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

3.Прехвърля остатъчния  финансов ресурс на    подмярка 7.2 ”Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” в размер 452,09 лева към подмярка 4.1  „Инвестиции в 
земеделски стопанства“; 

4.Прехвърленият финансов ресурс към подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ в размер  на 192 362,09 лева да се използва за финансиране на проекти, 
включени  в резервния списък по процедура№ BG06RDNP001-19.175 „МИГ 
СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“; 

5.Индикаторите  по подмярка  1.1 „Професионално обучение и придобиване на 
умения“ се заличават.С очакваният допълнителен брой проекти и средства, с които 
ще се финансират проектите се  увеличават  индикаторите по подмярка 4.1  
„Инвестиции в земеделски стопанства“. 

 
Членовете на ОС преминаха към гласуване на Решение №34. 

 

КВО единодушно с 21 гласа «За» 
 

РЕШИ: 
 
      Колективният върховен орган: 

1.Прехвърля целия финансов ресурс на  подмярка  1.1 „Професионално обучение и 
придобиване на умения“, в размер на 29 500 лева към подмярка 4.1  „Инвестиции в 
земеделски стопанства“; 
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    2.Прехвърля остатъчния  финансов ресурс на  подмярка  4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  в размер на  162 410.00 лева 
да се прехвърли към  подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

3.Прехвърля остатъчния  финансов ресурс на    подмярка 7.2 ”Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” в размер 452,09 лева към подмярка 4.1  „Инвестиции в 
земеделски стопанства“; 

4.Прехвърленият финансов ресурс към подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ в размер  на 192 362,09 лева да се използва за финансиране на проекти, 
включени  в резервния списък по процедура№ BG06RDNP001-19.175 „МИГ 
СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“; 

5.Индикаторите  по подмярка  1.1 „Професионално обучение и придобиване на 
умения“ се заличават.С очакваният допълнителен брой проекти и средства, с които 
ще се финансират проектите се  увеличават  индикаторите по подмярка 4.1  
„Инвестиции в земеделски стопанства“. 

 
По четвърта точка от дневния ред- Одобряване  бюджета на Сдружението за 2020 г. 
 
Г-н Найденов запозна присъстващите членове на ОС с  одобрения  Бюджет за 2020 год. 
от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските район 2014-2020 г.със 
Заповед РД 09-16/24.02.2020 г.в размер на 134 372,70лева. С одобрението на бюджета 
са направени  частични корекции с обща сума в р азмер 2402,30 лева, които няма да се 
отразят негативно  на изпълнението на заложените дейности за 2020 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 

№35. 

ОС единодушно с 21  гласа «За»  
 

 

РЕШИ: 
 

Колективният върховен орган  приема  одобрения от УО Бюджет за 2020 г.  в размер на 
134 372,70 лева / сто тридесет и четири хиляди триста седемдесет и два лева 70 
стотинки/. 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Колективния върховен орган /ОС/ 
бе закрито. 
  
   Председател:./п/..................... 
   

   Протоколист:/п/.....................  


