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ПРОТОКОЛ 
№ 23/29.01.2021г. 

 
Днес, 29.01.2021г., от 17:30 часа, в офиса на сдружението на адрес: гр. 

Харманли, ул. „Никола Петков“ 6, ет.2, се проведе Общо събрание на членовете 

на Сдружение „МИГ Харманли” при следния дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет на 

сдружението за 2020г.; 

2. Запознаване, обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СВОМР за 2020г.; 

3. Приемане на годишен финансов отчет на сдружение „МИГ 

Харманли“ за 2020г.; 

4. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2021г.;  

5. Промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

сдружение „МИГ Харманли“; 

6. Промени в състава на Колективния управителен орган на сдружение 

„МИГ Харманли“; 

7. Други. 

 

След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 19 от 31 

броя членове на Общото събрание на сдружението. 

Налице бе предвидения в Устава  кворум за провеждане на Общо събрание.  

 Събранието бе открито от г-н Димчо Налбантов – член на УС на 

сдружението. 

 Той приветства присъстващите и след това се премина към избор на 

Председател и Протоколист на събранието. 

 Г-н Налбантов предложи за Председател на Общото събрание да бъде 

избрана -  г-жа Диана Гочева, а за протоколист да бъде избрана – г-жа Петя 

Иванова.  

Други предложения за избор на Председател и протоколист на събранието 

не постъпиха, след което със – 17 гласа „ЗА” , 0 гласа – „Против” и 2 гласа - 

„Въздържали се” взе следното 

РЕШЕНИЕ № 190: 

Избира за Председател на Общото събрание – г-жа Диана Гочева; 

 

Със – 17 гласа „ЗА” , 0 гласа – „Против” и 2 гласа - „Въздържали се” взе следното 
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РЕШЕНИЕ № 191: 

      Избира за Протоколист на Общото събрание – г-жа Петя Иванова; 

 

Г-жа Диана Гочева приветства присъстващите. След това изчете дневния 

ред. Не постъпиха предложения за промени. Пристъпи се към гласуване за 

приемане на дневния ред. 

С 19 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе следното 

             

РЕШЕНИЕ № 192: 

 ОС приема следния дневен ред за провеждане на заседанието: 

1. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет на 

сдружението за 2020г.; 

2. Запознаване, обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СВОМР за 2020г.; 

3. Приемане на годишен финансов отчет на сдружение „МИГ 

Харманли“ за 2020г.; 

4. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2021г.;  

5. Промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

сдружение „МИГ Харманли“; 

6. Промени в състава на Колективния управителен орган на сдружение 

„МИГ Харманли“; 

7. Други. 

 

Започна разглеждане, обсъждане и гласуване точка по точка. 

По точка 1 – г-жа Гочева даде думата на г-жа Ценева за представяне на 

отчета за дейността на Управителния съвет на „МИГ Харманли“ за 2020г. Г-жа 

Ценева запозна присъстващите с извършената дейност и взетите решения от 

Управителния съвет за изминалата година, след което се премина към гласуване. 

С 19 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се”, се взе следното 

РЕШЕНИЕ 193: 

 ОС приема отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 

2020г. 

По втора точка от дневния ред, г-жа Диана Гочева запозна присъстващите с 

годишния доклад за отчитане изпълнението на стратегията за водено от 

общностите местно развитие и прикани членовете на ОС да изкажат своите 

бележки и препоръки. Поради липса на такива, се премина към гласуване. С 19 

гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе следното 
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РЕШЕНИЕ 194: 

 ОС приема годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за 

водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ за 2020г. 

 След това се премина към трета точка от дневния ред - Приемане на 

годишен финансов отчет, г-жа Диана Гочева даде думата на г-жа Снежана 

Димитрова – счетоводител на МИГ, за да представи на членовете на ОС годишния 

финансов отчет на сдружението за 2020г. и одиторския доклад към финансовия 

отчет. След това, тя прикани присъстващите да изкажат своето мнение и 

препоръки към отчета. Препоръки не постъпиха. Премина се към гласуване. 

 С 19 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се”, се взе 

следното  

РЕШЕНИЕ 195: 

ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2020г. и доклада от 

направения независим одит. 

По четвърта точка от дневния ред, г-жа Гочева представи на присъстващите 

планираните разходи за 2021г., както и дейностите, които се предвижда да бъдат 

изпълнени. Тя прикани членовете на ОС да изкажат своите коментари по 

планираните дейности и разходи за 2021г. След това се премина към гласуване.  

 С 19 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе 

следното 

РЕШЕНИЕ № 196: 

       Общото събрание на членовете на сдружение „МИГ Харманли“ одобрява 

планираните дейности и разходи на сдружението за 2021г. 

След това се премина към пета точка от дневния ред. Г-жа Гочева даде 

думата на г-жа Димулска, която предложи да бъде взето решение за промяна в 

Стратегията за водено от общностите местно развитие, а именно да бъдат 

прехвърлени остатъците от средства от подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка, 

маркетинг на селскостопански продукти“, по която вече има отваряни процедури 

за прием на проекти, проектите са одобрени от Комисиите за оценка на проекти 

към МИГ, одобрени са и от Държавен фонд „Земеделие“ и са сключени 

административни договори, но е останал наличен ресурс, като този ресурс да бъде 

пренасочен към мярка и процедура, където има одобрени проекти, но поради 

липса на финансов ресурс, те са останали в резервен списък.  

Г-жа Димулска обясни, че е постъпило писмо с вх. номер 03/11.01.2021г. от 

управителя на „Тубиком“ ООД, чието дружество има сключен административен 

договор за предоставяне не безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 – 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с което 

писмо, същия уведомява, че не възнамерява да предприема действия по 
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изпълнението на дейностите, включени в Административен договор номер 

BG06RDNP001-19.013-0002-C01, в следствие на което, сумата на БФП в размер на 

73471,50лв. по гореописания договор се освобождава и следва да бъде 

пренасочена към процедура, по която има одобрени проекти, но поради недостиг 

на финансиране, те са поставени в резервен списък. Тя допълни, че средствата 

могат да бъдат пренасочени към подмярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски 

стопанства“, където след отворен един прием на проекти, има подадени 7 

проектни предложения, от които 3 (три) са одобрени за финансиране в основен 

списък, а 4 (четири) са одобрени от Комисията за подбор на проектни 

предложения към МИГ, но са поставени в резервен списък, поради недостиг на 

средства. 

След това разясни на присъстващите, че след сключване на 

Административен договор номер BG06RDNP001-19.013-0001-C01, за 

предоставяне на БФП по подмярка 4.2. с кандидат „Тракийско вино“ ООД, 

разликата между заявената и одобрена стойност на БФП от ДФЗ, е в размер на 

3513,38лв. и тези средства също могат да бъдат прехвърлени към подмярка 4.1. 

Г-жа Димулска показа как изглеждат остатъците по подмярка 4.2 на този 

етап от изпълнението на СВОМР в табличен вид: 

 

Номер 

по ред 

Мярка/Подмярка Остатък, предложен 

за прехвърляне към 

подмярка 4.1 

1 Подмярка 4.2 – „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ – остатък след получено писмо за 

отказ от „Тубиком“ ООД 

73471,50 лв. 

2 Подмярка 4.2 – „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ – остатък след сключен договор с 

„Тракийско вино“ ООД 

3513,38 лв. 

Обща стойност: 76984,88 лв. 

 

Г-жа Димулска обясни, че предлага средствата да бъдат прехвърлени към 

подмярка 4.1, тъй като остатъка от ресурса е от подмярка 4.2, а двете подмерки са 

част от Приоритет 1 на Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

сдружение „МИГ Харманли“: - „Повишаване на конкурентоспособността на 

земеделския сектор и предприятията от преработвателната промишленост (вкл. 

Винопроизводство и производство на тахан)“. Тя допълни, че съгласно чл.39, т.3 
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от Наредба 22/14.12.2015г. 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 за периода 2014 – 2020г., след 

подписване на Споразумението, промяна в Стратегията за ВОМР се допуска по 

отношение на финансовите и параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР 

бюджет по подмярка 19.2. и ако не противоречи на приоритетите на стратегията 

за ВОМР и са спазени условията, които са били предмет на оценка по чл. 29, ал.1. 

Г-жа Димулска добави, че условията са спазени и след това прикани 

присъстващите да изкажат своето мнение и препоръки, ако има такива.  

След като не постъпиха коментари и въпроси се премина към гласуване и с 

19 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе следното      

РЕШЕНИЕ 197: 

ОС взема решение за промяна на Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ 

Харманли“, като предлага остатъците, описани в таблицата по – долу, да бъдат 

прехвърлени към подмярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

 

Номер 

по ред 

Мярка/Подмярка, от която се прехвърлят 

остатъци от средства 

Остатък, одобрен за 

прехвърляне към 

подмярка 4.1 – 

„Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 

1 Подмярка 4.2 – „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ – остатък след писмо от 

„Тубиком“ ООД 

73471,50 лв. 

2 Подмярка 4.2 – „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ – остатък след сключен договор с 

„Тракийско вино“ ООД 

3513,38 лв. 

Обща стойност: 76984,88 лв. 

 

След това, думата отново взе г-жа Димулска, която предложи да бъде 

направена промяна по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във 

връзка с горното решение номер 197, а именно одобрения индикатор за резултат 

по подмярка 4.2 от СВОМР – „Модернизирани предприятия – Брой - 3“, да бъде 

променен на „Модернизирани предприятия – Брой - 2“ и да бъде включен в 

индикаторите за резултат по подмярка 4.1, а именно да се добави към 
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индикаторите за резултат по подмярка 4.1 - „Модернизирани предприятия – Брой 

- 1.  

Тя допълни, че тази промяна е допустима, съгласно чл.39, т.4 от Наредба 

22/14.12.2015г. 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 за периода 2014 – 2020г. След това 

прикани присъстващите да изкажат своето мнение и препоръки, ако има такива.  

След като не постъпиха коментари се премина към гласуване и с 19 гласа 

„ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе следното      

РЕШЕНИЕ 198: 

ОС взема решение за промяна на Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ 

Харманли“ по отношение на мониторинговите индикатори за резултат, а именно 

одобрения индикатор за резултат по подмярка 4.2 от СВОМР – „Модернизирани 

предприятия – Брой - 3“, да бъде променен на „Модернизирани предприятия – 

Брой - 2“ и да бъде включен в индикаторите за резултат по подмярка 4.1, а именно 

да се добави към индикаторите за резултат по подмярка 4.1 - „Модернизирани 

предприятия – Брой – 1“.  

Възлага на председателя и екипа на МИГ, да подготвят и изпратят до УО на 

ПРСР заявление за промяна в СВОМР на „МИГ Харманли“. 

    

След това се премина към шеста точка от дневния ред. Г-жа Гочева уведоми 

присъстващите, че на 04.01.2021г. са постъпили заявления за освобождаване от 

колективния управителен орган от ЕТ „Сянков – Величко Иванов“, 

представлявано от Величко Иванов Сянков – Председател на сдружение „МИГ 

Харманли“, представител на стопански сектор и от Антон Иванов Моллов, 

представител на нестопански сектор и в тази връзка е необходимо да бъдат взети 

решения за освобождаване на ЕТ „Сянков – Величко Иванов“, представлявано от 

Величко Иванов Сянков, представител на стопански сектор и Антон Иванов 

Моллов, представител на нестопански сектор, от членство в Управителния съвет. 

Г-жа Гочева обясни, че постъпилите заявления са разгледани от членовете на УС 

на проведено заседание на 11.01.2021г. и съгл. чл. 23, ал.1, т.3 от Устава на 

сдружението, Общото събрание следва ги освободи от управителния съвет.  

Премина се към гласуване и с 19 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - 

„Въздържали се” се взе следното      

 

РЕШЕНИЕ 199: 

На основание чл. 23, ал.1, т.3 от устава на сдружение „МИГ Харманли“, 

общото събрание освобождава ЕТ „Сянков – Величко Иванов“, представлявано от 
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Величко Иванов Сянков – представител на стопански сектор от членство в 

Управителния съвет на сдружението. 

С 19 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе 

следното      

 

РЕШЕНИЕ 200: 

На основание чл. 23, ал.1, т.3 от устава на сдружение „МИГ Харманли“, 

общото събрание освобождава Антон Иванов Моллов – представител на 

нестопански сектор от членство в Управителния съвет на сдружението. 

 

Г-жа Гочева обясни на присъстващите, че съгласно чл. 34, ал.3 от Устава, 

членовете на УС на сдружението следва да са 5 и припомни, че за да се спазва 

баланса между отделните сектори (стопански, нестопански, публичен), 

изключвайки членове на УС от стопански и нестопански сектори, техните места 

следва да се заемат отново от членове, които са представители на стопански и 

нестопански сектори. Г-жа Гочева покани присъстващите да изкажат своите 

препоръки и да направят своите предложения. Постъпи предложение от Петя 

Иванова за нов член на УС на сдружението да бъде избрано „Чизи Ауто“ ЕООД, 

представлявано от Димитър Христов Георгиев, представител на стопански сектор. 

Постъпи и предложение от Диана Гочева, за нов член на УС на сдружението да 

бъде избрана Галя Иванова Здравчева, представител на нестопански сектор. След 

като не постъпиха други предложения, се премина към гласуване. 

С 18 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 1 гласа - „Въздържали се”, се взе 

следното      

РЕШЕНИЕ 201: 

Общото събрание избира „Чизи Ауто“ ЕООД, представлявано от Димитър 

Христов Георгиев, представител на стопански сектор, за член на колективния 

управителен орган на МИГ. 

С 18 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 1 гласа - „Въздържали се”, се взе 

следното   

 РЕШЕНИЕ 202: 

Общото събрание избира Галя Иванова Здравчева, представител на 

нестопански сектор, за член на колективния управителен орган на МИГ. 

 

След това, г-жа Гочева представи списъка на членовете на колективния 

управителен орган на сдружението след направените промени, а именно: 
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- г-н Димитър Георгиев, представляващ „Чизи Ауто“ ЕООД – стопански 

сектор; 

- г-жа Валентина Атанасова Димулска, представляваща Община 

Харманли – публичен сектор; 

- г-н Димчо Колев Налбантов, представляващ ЕТ „Скорост – Димчо 

Налбантов“ – стопански сектор; 

- г-жа Галя Иванова Здравчева – нестопански сектор; 

- г-жа Теодора Георгиева Ценева – нестопански сектор. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

Председател на ОС:..........(П)........... 

/Диана Гочева/ 

Протоколист:.....................(П).......... 

/Петя Иванова/ 


