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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  № 15 

от 

 проведено заседание на Общо събрание на сдружение  

"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"  

 

      Днес 13.05.2021г., 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 №73 от 27.04.2021г., 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 28.04.2021г., 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.       

      Поради отсъствие на председателя на сдружението – г-н Илия Илиев, на основание чл.18, 

ал.3 от Устава на МИГ, в 11.00 часа, заместник-председателя - г-жа Виолета Недялкова откри 

събранието, като обяви следния кворум: 

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

присъстват представляващите лица на 6 (шест) от членовете на сдружението с право на глас, а 

именно: 

1. Виолета Недялкова, представляваща Община Ивайловград; 

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

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

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

5. Иван Алипиев, представляващ ЕТ „Иван Алипиев”, град Любимец; 

6. Александър Кафадаров, представляващ „Луксор Комплекс” ЕООД, гр. Ивайловград. 

    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. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – 

Любимец – Ивайловград» за 2020 година. 

2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград», в 

това число и годишен финансов отчет за 2020г. 

3. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2021г., съставляващ 

одобрени със Заповед № РД 09-306 от 31.03.2021г., на УО на ПРСР 2014-2020г., дейности и  

разходи по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР» за 

2021г. 

4. Обсъждане на възможността за увеличаване на финансовия ресурс на стратегията за 

ВОМР. 

5. Разни.      

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

приет от присъстващите членове на ОС.  
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      На събранието присъстват изпълнителния директор на МИГ – г-н Христо Желев и 

експерта на МИГ – Ралица Уйдурумова-Караджонова. 

      В съответствие с чл.18, ал.3 от Устава за председател на събранието беше избрана г-жа 

Виолета Недялкова. а за протоколист - Ралица Уйдурумова-Караджонова, експерт СВОМР 

при МИГ.  

      По същество заседанието протече, както следва: 

 

      ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Приемане на отчет за дейността на 

Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2020 година. 

      Председателят на събранието, представи пред членовете на сдружението, отчета за 

дейността на Управителния съвет на МИГ за 2020 година. От страна на присъстващите 

членове, не постъпиха въпроси или искания за разяснения. Същия се прилага към настоящия 

протокол. 

      Общото събрание на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград” единодушно взе: 

 

РЕШЕНИЕ №36 

 

      На основание: чл.25, ал.1, т.11 и т.13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 

чл.14, ал.1, т.7 и т.14 от Устава на сдружение "Местна инициативна група – Любимец - 

Ивайловград", Общото събрание на „МИГ – Любимец – Ивайловград”,  

 

Р Е Ш И: 

      І. Приема отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – 

Ивайловград» за 2020 година. 

      ІІ. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружение «МИГ – 

Любимец – Ивайловград» за отчетената дейност през 2020г. 

 

      Настоящото решение се приема единодушно: присъствали – 6, гласували – 6, от които 

”ЗА” – 6, „Против”/”Въздържал се” – няма. 

 

      ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на отчет за дейността на сдружение 

«МИГ – Любимец – Ивайловград», в това число и годишен финансов отчет за 2020г. 

     Председателят на събранието – Виолета Недялкова, представи отчета за дейността на 

„Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград” за 2020 година, който по смисъла на 

чл.40, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, представлява годишен доклад 

за дейността на сдружението. Председателя представи на общото събрание и финансов отчет, 

представляващ отчет за приходите и разходите на сдружението за 2020г. 

      След кратки обсъждания по втора точка от дневния ред, Общото събрание на сдружение 

„МИГ – Любимец – Ивайловград” единодушно взе: 

 

РЕШЕНИЕ №37 

 

     На основание: чл.31, т.5  и чл.25, ал.1, т.13 от Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, във връзка с чл.15, ал.2, т.4 и чл.14, ал.1, т.14 от Устава на сдружение "Местна 

инициативна група – Любимец - Ивайловград", Общото събрание на „МИГ – Любимец – 

Ивайловград”,  

 

Р Е Ш И: 
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I. Приема отчет за дейността на сдружение «Местна инициативна група – Любимец – 

Ивайловград» за 2020г., представляващ годишен доклад за дейността на сдружението по чл.40, 

ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

II. Приема финансов отчет на сдружение «Местна инициативна група – Любимец – 

Ивайловград» за 2020 година, представляващ годишен отчет за приходите и разходите за 

периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г., и освобождава от отговорност членовете на Управителния 

съвет на сдружението. 

 

      Настоящото решение се приема единодушно: присъствали – 6, гласували – 6, от които 

”ЗА” – 6, „Против”/”Въздържал се” – няма. 

 

      ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – 

Ивайловград» за 2021г., съставляващ одобрени със Заповед № РД 09-306 от 31.03.2021г., на 

УО на ПРСР 2014-2020г., дейности и  разходи по подмярка 19.4 «Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР» за 2021г. 

      Виолета Недялкова, представи на членовете на Общото събрание, Заповед № РД 09-

306/31.03.2021г., на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., с която частично са одобрени 

предложените дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР”  за 2021г., на „МИГ - Любимец – Ивайловград” в размер на 160 733,58 

лева.  

     С Решение №64 от 18.09.2020г., УС на МИГ е одобрил проект на бюджет на МИГ за 2021г., 

включващ всички планирани дейности и разходи по подмярка 19.4, преди да бъде внесен за 

одобрение  от УО на ПРСР. 

     След  кратко обсъждане, Общото събрание на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград” 

единодушно взе: 

 

РЕШЕНИЕ №38 

 

      На основание: чл.25, ал.1, т.9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.14, 

ал.1, т.8 от Устава на сдружение "Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград",  

Общото събрание на „МИГ – Любимец – Ивайловград”,  

 

Р Е Ш И: 

      Приема Бюджет на сдружение «Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград» за 

2021 година, съставляващ одобрени със Заповед № РД 09-306 от 31.03.2021г., на Ръководителя 

на УО на ПРСР 2014-2020г., дейности и разходи по подмярка 19.4 «Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР» за 2021г. 

 

      Настоящото решение се приема единодушно: присъствали – 6, гласували – 6, от които 

”ЗА” – 6, „Против”/”Въздържал се” – няма. 

 

      ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на възможността за 

увеличаване на финансовия ресурс на стратегията за ВОМР. 

      Г-жа Виолета Недялкова даде думата на г-н Христо Желев – Изпълнителен директор на 

МИГ, който изложи следното: 

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

представям на вашето внимание, местните инициативни групи в България, изпълняващи 

стратегии за ВОМР през програмния период 2014-2020г., са уведомени за възможността за 
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увеличаване на бюджета на всяка от изпълняваните се стратегии с над 900 хил. лева публични 

средства. За операции по подмярка 19.2 (за финансиране на 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.  Крайният срок, в който МИГ 

може да кандидатства за увеличение на финансовия ресурс на стратегията е 1 юни 2021г., по 

ред, определен в писмото на Ръководителя на УО на ПРСР. Същевременно искам да отбележа, 

че по предварителна информация на УО на ПРСР, сведена до знанието на всички МИГ, по 

време на онлайн работна среща между МИГ, ДФЗ и УО на ПРСР, проведена на 11.03.2021г., 

дейностите по подготовка на стратегиите на МИГ за новия програмен период ще стартират в 

края на настоящата година. Очаква се в края на 2022 година, МИГ да имат одобрени за 

финансиране нови стратегии.  

     Последва обсъждане и дискусия между членовете на ОС, които изразиха становище, 

дейностите на МИГ да бъдат насочени към максимално усвояване на първоначално одобрения 

бюджет на СВОМР. Като основни мотиви се посочиха наличието на неусвоен/остатъчен 

финансов ресурс от бюджета на стратегията за ВОМР, който към 11.05.2021г., е около 562 

хил. лева (изчислен на база одобрение на МИГ), както и че  Държавен фонд „Земеделие” все 

още не е осъществил последващ контрол на всички подадени проектни предложения по 

мерките от СВОМР и в тази връзка съществува възможността за допълнително освобождаване 

на финансов ресурс от първоначално одобрения за БФП от МИГ (поради оттегляне на 

проектни предложения или отказ на кандидати от сключване на договори).  

 

      ПО ПЕТА 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 12.30 часа. 

 

     Приложения:  

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна 

група - Любимец – Ивайловград” за 2020 година; 

2. Отчет за дейността на сдружение „Местна инициативна група - Любимец – 

Ивайловград” за 2019;  

3. Годишен отчет за приходите и разходите на сдружение „МИГ – Любимец – 

Ивайловград” за периода 01.01.2020г. - 31.12.2020г. 

4. Заповед № РД 09-306/31.03.2021г., за ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., за 

частично одобрение на предложени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2021г., на „МИГ - Любимец – Ивайловград”.  

5. 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. 

 

За верността на протокола и взетите решения: 

 

 

 

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

                /Виолета Атанасова Недялкова/                           /Ралица Уйдурумова-Караджонова/ 


