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"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД" 
гр. Любимец, ул. "Цар Освободител" № 11, e-mail: mig.lyubimets@mail.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 16 

от 

 проведено заседание на Общо събрание на сдружение  

"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"  

 

      Днес 25.08.2021г., в офиса на сдружение "Местна инициативна група – Любимец - 

Ивайловград", в град Любимец, ул. „Цар Освободител” №11 се проведе Общо събрание (ОС) на 

членовете на сдружението. Събранието е свикано по инициатива на Управителния съвет (УС), 

на основание чл.26, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл.11, 

ал.2 от Устава на сдружението и Решение №80 от 16.08.2021г., на УС.  

      Съгласно чл.11, ал.3 от Устава, покана за свикване на Общо събрание, съдържаща датата, 

часа, мястото на събранието, както и дневния ред и по чия инициатива се  свиква е поставена на 

17.08.2021г., на мястото за обявления в сградата на управление на сдружението на ул. „Цар 

Освободител“ №11 в град Любимец, и публикувана на интернет страницата на сдружението, 

като е спазен срока за обявяване, а именно: „не по-малко от седем дни преди насрочения ден“. 

В същия срок всички членове на Общото събрание са уведомени лично, чрез съобщение на 

посочена от тях електронна поща и/или телефон за връзка.       

      В 11.00 часа, председателя на сдружението – г-н Илия Илиев откри събранието и обяви 

следния кворум: 

      "Съгласно регистрационния списък, от 11 (единадесет) члена на ОС на МИГ, в залата 

присъстват представляващите лица на 7 (седем) от членовете на сдружението с право на глас, а 

именно: 

1. Илия Илиев, представляващ Община Любимец; 

2. Виолета Недялкова, представляваща Община Ивайловград; 

3. Евгения Стоянова, представляваща НЧ „Братолюбие-1884”, гр. Любимец; 

4. Христо Христозов, представляващ „Спортен клуб по борба Любимец 2015”; 

5. Снежана Кахчиева, представляваща НЧ „Пробуда - 1914”, гр. Ивайловград; 

6. Валентина Стойкова, представляваща „Стойкоф2” ЕООД, град Любимец; 

7. Атанас Атанасов, представляващ „Ловно-рибарско дружество „Сокол”. 

 

    Съгласно чл.12 от Устава, събранието има кворум, счита се за редовно и може да започне по 

предварително обявения в поканата дневен ред, а именно:  

1. Обсъждане на промяна на стратегията за ВОМР на «МИГ – Любимец – Ивайловград», 

във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс. 

2. Разни.      

      Не постъпиха мнения и предложения, относно дневния ред и същия единодушно беше приет 

от присъстващите членове на ОС.  

      На събранието присъстват изпълнителния директор на МИГ – г-н Христо Желев и експерта 

на МИГ – Ралица Уйдурумова-Караджонова. 

      За председател на събранието беше избран г-н Илия Илиев, а за протоколист - Ралица 

Уйдурумова-Караджонова, експерт СВОМР при МИГ.  

      По същество заседанието протече, както следва: 

 

      ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Обсъждане на промяна на стратегията за ВОМР 

на «МИГ – Любимец – Ивайловград», във връзка с възможността за увеличаване на финансовия 

ресурс. 

      Докладва Илия Илиев:     

      Съгласно писмо №91-232/8.04.2021г., на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., на МИГ 

е предоставена възможност за увеличаване на бюджета на изпълняваната стратегия за ВОМР с 

над 900 хил. лева публични средства, от които за операции по подмярка 19.2 (за финансиране на 
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проектни предложения), финансовата подкрепа може да бъде до 799 хил. лева, а за операции по 

подмярка 19.4 (за текущи разходи и популяризиране на СВОМР) до 114 хил. лева. При 

увеличение на бюджета на стратегията за ВОМР, ще бъде удължен и крайния срок за 

изпълнение на дейности по проекти към стратегията за ВОМР до юни 2025г. Съгласно 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ, този срок е до 30 юни 2023г.  

      Това е една от основните причини, поради които предлагам МИГ да се възползва от 

възможността за получаване на допълнителното финансиране. Съгласно данните в  обобщената 

справка за изпълнение на стратегията за ВОМР и усвояване на бюджета по отделните мерки, 

размера на остатъчният/неусвоен финансов ресурс от бюджета на стратегията за ВОМР е 

861059,25 лева. С процедури за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.539 и 

BG06RDNP001-19.525, ресурса по Мярка 4 и по Мярка 5 е обявен за предоставянето като 

безвъзмездна финансова помощ.  През месец септември предстои да бъде обявен и наличния 

финансов ресурс по Мярка 2 и Мярка 3 от стратегията за ВОМР. Към днешна дата само едно от 

одобрените вече за финансиране проектни предложения е изпълнено и с изплатена финансова 

помощ. Част от проектите със сключени договори за финансиране са в процес на изпълнение, а 

други тепърва стартират дейности. С увеличаване на срока за изпълнение на дейности по 

проекти към стратегията за ВОМР до юни 2025 година, МИГ увеличава и шансовете си да 

постигне максимално усвояване на бюджета на стратегията, като осигури реалистични срокове 

за изпълнение на проектите.  

      От друга страна е налице достатъчно финансиране за изпълнение на проекти по частните 

мерки. По броя на подадените и одобрените за финансиране проектни предложения може да се 

направи извод, че до голяма степен е удовлетворен заявения интерес на местната общност. 

Осигуреният финансов ресурс за инвестициите в частния сектор е два пъти повече от този за 

инвестиции в публичния сектор, което ограничава и възможностите на общините и на 

юридическите лица с нестопанска цел, за финансиране на подобрения на публичната 

инфраструктура по населените места на територията на МИГ. При допълнително финансиране 

за създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура, ще се 

генерират ползи за по-голяма част от населението на МИГ.  

      В заключение предлагам, МИГ да се възползва от възможността за увеличение на бюджета 

на стратегията за ВОМР, като допълнителните средства да бъдат разпределени към Мярка 4 

(код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - “Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 

на енергия“. 

      След обсъждане на предложението, Общото събрание на сдружение „МИГ – Любимец – 

Ивайловград” единодушно взе: 

 

РЕШЕНИЕ №39 

 

      На основание: чл.14, ал.1, т.14 от Устава на сдружение "Местна инициативна група – 

Любимец - Ивайловград", чл.39, т.1 от Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на 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 ПРСР 2014-2020г., във връзка с писмо 

№91-232/8.04.2021г., на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., и чл.10, ал.2 от 

Споразумение №РД 50-149 от 21.10.2016г., за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие, Общото събрание на „МИГ – Любимец – Ивайловград”,  

 

Р Е Ш И: 

 

      І. Дава съгласие бюджета на стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

сдружение «Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград» да бъде увеличен с 

безвъзмездна финансова помощ в размер, както следва: 

      1. За операции по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г., със 799 000 лева. 
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      2. За операции по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г., със 114 000 лева. 

 

      II. Променя стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение «Местна 

инициативна група – Любимец – Ивайловград», изпълнявана съгласно Споразумение №РД 50-

149 от 21.10.2016г., последно изменено с Допълнително споразумение №РД 50-149 от 

5.08.2020г., както следва: 

1. В т.6 „Финансов план”, т.6.1. „Индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки”, се правят следните промени/изменения: 

1.1. Увеличава се бюджета по мярка 7.2, със сумата от 799 000 лева или сумата от 

„586 749,00” лева, се променя на „1 385 749” лева. 

1.2. „Общо за проекти към стратегията за ВОМР: 2 933 745” се променя на „Общо за 

проекти към стратегията за ВОМР: 3 732 745” лева. 
1.3. Сумата от „977 915” за „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие ...” се увеличава със 114 000 лева или се променя на „1 091 915” 

лева.  

1.4. В съответствие с промените по т.1 от настоящото решение, се преизчисляват и 

съответно променят процентите стойности, а именно:  

      а) за мярка 4.1 - стойността „30%” се променя на „23%”; 

      б) за мярка 4.2 - стойността „10%” се променя на „8%”;  

      в) за мярка 6.4 - стойността „30%” се променя на „24%”; 

      г) за мярка 7.2 - стойността „20%” се променя на „37%”; 

      д) за мярка 7.5 - стойността „10%” се променя на „8%”; 

      е) за „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие .......” - стойността „25%” се променя на „23%”. 

 

      Въз основа на промените по-горе, т.6 „Финансов план”, т.6.1. „Индикативно разпределение 

на средствата по програми/фондове и по мерки” от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец - 

Ивайловград”, придобива следната редакция: 

6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код на 

мяркат

а 

Име на мярката Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)   

4.1 Подкрепа на инвестиции в земеделски стопанства. 880 123,50 23 

4.2 Инвестиции в преработващия сектор. 291 613,96 8 

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности. 

881 884,04 24 

7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби публична 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване на енергия. 

1 385 749,00 37 

7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура. 

293 374,50 8 

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 3 732 745 100 

 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие (25 на сто от общите публични 

разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 

и подмярка 19.4). 

1 091 915 23 
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2. В т.9 „Индикатори за мониторинг и оценка:”, т.9.2. „Индикатори по мерки”, в част 

„Мярка с код 7.2”, стойностите в колона „Цел”, се променят за следните изходни   индикатори 

и индикатори за резултат: 

2.1.  „Стойност на под. проекти” – стойността „800 000” се променя на „1 400 000”;  

2.2. „Одобрени проекти” – стойността „4” се променя на „7”; 

2.3. „Стойност на одобр. пр.” – стойността „580 000” се променя на „1 385 749”; 

2.4. „Сключ. договори” - стойността „4” се променя на „7”; 

2.5. „Успешно прикл. пр.” - стойността „4” се променя на „7”; 

2.6. „Създадени раб. места” - стойността „20” се променя на „10”; 

2.7. „Сума на инвестициите” - стойността „450 000” се променя на „1 220 000”, в т.ч. за „-

ДМА” - стойността „400 000” се променя на „1 098 000”, а за „-ДНА” - стойността „50 000” се 

променя на „122 000”. 

 

      Въз основа на промените, част „Мярка с код 7.2” по т.9 „Индикатори за мониторинг и 

оценка:”, т.9.2. „Индикатори по мерки”, придобива следната редакция: 

Мярка с код 7.2 
Вид индикатор Индикатор Мерна единица Базова ст. Цел Източник 

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 0 7 База данни МИГ 

 Стойност на под. проекти Лв. 0 1 400 000 База данни МИГ 

Одобрени проекти Бр. 0 7 База данни МИГ 

Стойност на одобр. пр. Лв. 0 1 385 749 База данни МИГ 

Сключ. договори Бр. 0  7 База данни МИГ 

Успешно прикл. пр. Бр. 0  7 База данни МИГ 

Резултат Създадени раб. места Бр. 0 10 База данни МИГ/отчети 

 - жeни 

- хора в неравност. 

положение 

- малцинства 

    

Сума на инвестициите лв 0 1 220 000 База данни/ф. отчети 

- ДМА лв 0 1 098 000 База данни/ф. отчети 

- ДНА лв 0 122 000 База данни/ф.отчети 

Въздействие Бр. бенефиц. на услуг., в 
т.ч. по групи 

Бр. 0 2 000 База данни/ф.отчети 

 

     ІІI. Възлага на председателя на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – 

Ивайловград”, след влизане в сила на настоящото решение, да депозира в УО на ПРСР 2014-

2020г., заявление за промяна на Споразумение № РД 50–149 от 21.10.2016г., за изпълнение на 

стратегията за ВОМР. 

 

      Настоящото решение влиза в сила, след провеждане на обществено обсъждане за 

одобрение на промяната в стратегията за ВОМР от местната общност. 

 

      Настоящото решение се приема единодушно: присъствали – 7, гласували – 7, от които 

”ЗА” – 7, „Против”/”Въздържал се” – няма. 

 

 

      ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни. 

      Не постъпиха други предложения за обсъждане от членовете на общото събрание на МИГ.      

  

      Поради изчерпване на дневния ред, председателя закри събранието в 12.10 часа. 

 

     Приложения:  

1. Писмо №91-232/8.04.2021г., на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., относно 

допълнително финансиране по мярка 19 Водено от общностите местно развитие от ПРСР 

2014-2020г. 
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2. Справка за изпълнение на стратегията за ВОМР на „МИГ-Любимец-Ивайловград” към 

25.08.2021г. 

 

 

За верността на протокола и взетото решение: 

 

 

 

Председател на събранието:.....................                Протоколист на събранието:......................                          

                               /Илия Атанасов Илиев/                           /Ралица Уйдурумова-Караджонова/ 


