ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

ПРОТОКОЛ
№ 25/31.01.2022г.
Днес, 31.01.2022г., 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 2021г.
2. Запознаване, обсъждане и приемане на годишен доклад за
отчитане изпълнението на СВОМР за 2021г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на сдружение „МИГ
Харманли“ за 2021г.
4. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2022г.;
5. Прием на нови членове на сдружение „МИГ Харманли“;
6. Освобождаване на членове от управителния съвет на сдружение
„МИГ Харманли“;
7. Избор на членове на сдружение „МИГ Харманли“ за участие в
Управителния съвет.
8. Други.
След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 20 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-жа Валентина Димулска – председател на УС на
сдружението.
Тя приветства присъстващите и след това се премина към избор на
Председател и Протоколист на събранието.
Г-жа Димулска предложи за Председател на Общото събрание да бъде
избрана - г-жа Теодора Ценева, а за протоколист да бъде избрана – г-жа Петя
Иванова.
Други предложения за избор на Председател и протоколист на събранието
не постъпиха, след което с – 19 гласа „ЗА” , 0 гласа – „Против” и 1 гласа „Въздържали се” взе следното
РЕШЕНИЕ № 207:
Избира за Председател на Общото събрание – г-жа Теодора Ценева;
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С – 20 гласа „ЗА” , 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” взе следното
РЕШЕНИЕ № 208:
Избира за Протоколист на Общото събрание – г-жа Петя Иванова;
Г-жа Теодора Ценева приветства присъстващите. След това изчете дневния
ред. Не постъпиха предложения за промени. Пристъпи се към гласуване за
приемане на дневния ред.
С 20 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе следното
РЕШЕНИЕ № 209:
ОС приема следния дневен ред за провеждане на заседанието:
1.
Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на
сдружението за 2021г.
2.
Запознаване, обсъждане и приемане на годишен доклад за
отчитане изпълнението на СВОМР за 2021г.
3.
Приемане на годишен финансов отчет на сдружение „МИГ
Харманли“ за 2021г.
4. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2022г.;
5. Прием на нови членове на сдружение „МИГ Харманли“;
6. Освобождаване на членове от управителния съвет на сдружение
„МИГ Харманли“;
7. Избор на членове на сдружение „МИГ Харманли“ за участие в
Управителния съвет.
8.
Други.
Започна разглеждане, обсъждане и гласуване точка по точка.
По точка 1 – г-жа Ценева даде думата на г-жа Димулска за представяне на
отчета за дейността на Управителния съвет на „МИГ Харманли“ за 2021г. Г-жа
Димулска запозна присъстващите с извършената дейност и взетите решения от
Управителния съвет за изминалата година, след което се премина към гласуване.
С 20 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се”, се взе следното
РЕШЕНИЕ 210:
ОС приема отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за
2021г.
По втора точка от дневния ред, г-жа Теодора Ценева отново даде думата на
г-жа Димулска, която 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
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такива, се премина към гласуване. С 20 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа „Въздържали се” се взе следното
РЕШЕНИЕ 211:
ОС приема годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за
водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“ за 2021г.
След това се премина към трета точка от дневния ред - Приемане на
годишен финансов отчет, г-жа Теодора Ценева даде думата на г-жа Снежана
Димитрова – счетоводител на МИГ, за да представи на членовете на ОС годишния
финансов отчет на сдружението за 2021г. 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 20 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се”, се взе
следното
РЕШЕНИЕ 212:
ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2021г. и доклада от
направения независим одит.
По четвърта точка от дневния ред, г-жа Ценева отново даде думата на г-жа
Димулска, която представи на присъстващите планираните разходи за 2022г.,
както и дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени. Тя прикани
членовете на ОС да изкажат своите коментари по планираните дейности и
разходи за 2022г. След това се премина към гласуване.
С 20 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе
следното
РЕШЕНИЕ № 213:
Общото събрание на членовете на сдружение „МИГ Харманли“ одобрява
планираните дейности и разходи на сдружението за 2022г.
След това се премина към пета точка от дневния ред. Думата отново взе гжа Димулска, която представи на присъстващите постъпила молба/искане за
членство в сдружението от ЗП Иван Николаев Иванов, представлявано от Иван
Николаев Иванов, представител на стопански сектор;
Г-жа Димулска представи на присъстващите документите, придружаващи
постъпилата молба/искане за членство в сдружението, която е в съответствие с
чл.24, ал.1, т.12 от Наредба 22 от 14.12.2015г.
Премина се към гласуване.
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С 20 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе
следното
РЕШЕНИЕ 214:
ОС приема ЗП Иван Николаев Иванов, представлявано от Иван Николаев
Иванов, представител на стопански сектор, за член на сдружението;
След това се премина към шеста точка от дневния ред. Г-жа Димулска
уведоми присъстващите, че на 04.01.2021г. е постъпило заявление за
освобождаване от колективния управителен орган и колективния върховен орган
на „МИГ Харманли“ от ЕТ „Скорост – Димчо Налбантов“, представлявано от
Димчо Колев Налбантов – Член на УС на сдружение „МИГ Харманли“,
представител на стопански сектор и в тази връзка е необходимо да бъде взето
решение за освобождаване на ЕТ „Скорост – Димчо Налбантов“, представлявано
от Димчо Колев Налбантов – Член на УС на сдружение „МИГ Харманли“,
представител на стопански сектор, от членство в Управителния съвет. Г-жа
Димулска обясни, че постъпилото заявление е разгледано от членовете на УС на
проведено заседание на 12.01.2022г. и съгл. чл. 23, ал.1, т.3 от Устава на
сдружението, Общото събрание следва го освободи от управителния съвет.
Премина се към гласуване и с 20 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа „Въздържали се” се взе следното
РЕШЕНИЕ 215:
На основание чл. 23, ал.1, т.3 от устава на сдружение „МИГ Харманли“,
общото събрание освобождава ЕТ „Скорост – Димчо Налбантов“, представлявано
от Димчо Колев Налбантов – представител на стопански сектор от членство в
Управителния съвет на сдружението.
След това думата отново взе г-жа Димулска, която обясни на
присъстващите, че поради изтичане на мандата на настоящия Управителен съвет
на сдружение „МИГ Харманли“ (5 години), трябва да се избере нов. Тя допълни,
че най – напред трябва да бъде взето решение за освобождаване на настоящия УС,
след което да бъдат предложени и избрани новите членове. Г-жа Димулска
обясни, че не трябва да се нарушава баланса между секторите, като за целта
отново трябва да бъдат избрани двама члена от стопански, двама члена от
нестопански и един член от публичния сектор. Нямаше други коментари и се
пристъпи към гласуване за освобождаване на настоящия УС.

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
п.к. 6450, гр. Харманли, ул. “Никола Петков” №6, ет.2 , тел./факс: 0373 8 20 80
e-mail: mig.harmanli@gmail.com
www.mig-harmanli.org
Стр. 4 от 6

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

С 20 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 0 гласа - „Въздържали се” се взе
следното
РЕШЕНИЕ 216:
ОС освобождава Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“,
поради изтичане на мандата.
След това се премина към следваща, седма точка от дневния ред.
Г-жа Ценева – председател на събранието, прикани присъстващите да
направят своите предложения във връзка с избора на нов Управителен съвет. Тя
обясни на присъстващите, че съгласно чл. 34, ал.3 от Устава, членовете на УС на
сдружението следва да са 5 на брой и припомни, че следва да се спазва баланса
между отделните сектори (стопански, нестопански, публичен). Постъпи
предложение от г-жа Петя Иванова за член на УС на сдружението да бъде избрана
Община Харманли, представлявана от г-жа Валентина Атанасова Димулска,
представител на публичен сектор. Друго предложение постъпи от г-жа Валентина
Димулска, за член на УС на сдружението, да бъде избрана г-жа Теодора Георгиева
Ценева, представител на нестопански сектор. Г-н Иван Иванов предложи „Чизи
Ауто“ ЕООД, представлявано от г-н Димитър Христов Георгиев, представител на
стопански сектор за член на УС. Постъпи и предложение от г-жа Диана Гочева, за
член на УС на сдружението да бъде избрана г-жа Галя Иванова Здравчева,
представител на нестопански сектор. Г-н Ерджан Юсуф предложи за член на УС
на сдружението да бъде избран ЗП Иван Николаев Иванов, представляван от г-н
Иван Николаев Иванов, представител на стопански сектор. След като не
постъпиха други предложения, се премина към гласуване.
С 19 гласа „ЗА”, 0 гласа – „Против” и 1 гласа - „Въздържали се”, се взе
следните
РЕШЕНИЕ 217:
Общото събрание избира Община Харманли, представлявана от г-жа
Валентина Атанасова Димулска, представител на публичен сектор, за член на
колективния управителен орган на МИГ.
РЕШЕНИЕ 218:
Общото събрание избира г-жа Теодора Георгиева Ценева, представител на
нестопански сектор, , за член на колективния управителен орган на МИГ.
РЕШЕНИЕ 219:
Общото събрание избира „Чизи Ауто“ ЕООД, представлявано от Димитър
Христов Георгиев, представител на стопански сектор, за член на колективния
управителен орган на МИГ.
РЕШЕНИЕ 220:
Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”
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Общото събрание избира г-жа Галя Иванова Здравчева, представител на
нестопански сектор, за член на колективния управителен орган на МИГ.
РЕШЕНИЕ 221:
Общото събрание избира ЗП Иван Николаев Иванов, представляван от г-н
Иван Николаев Иванов, представител на стопански сектор, за член на
колективния управителен орган на МИГ.
След това, г-жа Ценева представи списъка на членовете на колективния
управителен орган на сдружението след направените промени, а именно:
- Община Харманли, представлявана от Валентина Атанасова Димулска,
представител на публичен сектор;
- Теодора Георгиева Ценева, представител на нестопански сектор;
- „Чизи Ауто“ ЕООД, представлявано от Димитър Христов Георгиев,
представител на стопански сектор;
- Галя Иванова Здравчева, представител на нестопански сектор;
- ЗП Иван Николаев Иванов, представляван от г-н Иван Николаев Иванов,
представител на стопански сектор .
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Председател на ОС:..П.
/Теодора Ценева/
Протоколист:.П....
/Петя Иванова/
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