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        Европейски съюз 

    ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ                             
«МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА» 

                                                                                          
П Р О Т О К О Л  № ОС- 2 / 2018                                                                                                                                 

от проведено на 18 май 2018 година Общо събрание 
на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Тунджа” 

 
 Днес, 18 май 2018 година  в град Ямбол в административната сграда на община „Тунджа”,                    
пл. „Освобождение” № 1, от 16.00 часа е свикано общо събрание на Сдружение с нестопанска 
цел „Местна инициативна група – Тунджа” (СНЦ „МИГ-Тунджа”). 
 Събранието e свикано на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24  от Устава на МИГ-Тунджа по 
реда на чл.24 ал.2 от Устава  на МИГ – Тунджа с покана, обнародвана във вестник „Глас”, брой 
15(516) от 11.05.2018 година, Интернет-страницата на МИГ-Тунджа - 10.05.2018 
(http://www.tundzhaleader.org/), и поставена на мястото за обявления в сградата на 
управлението на  СНЦ „МИГ-Тунджа” в село Генерал Инзово и на мястото за обявления в 
сградата на управление на Община „Тунджа” – гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 -  на 
10.05.2018 година.  
 
От общо 33 члена на МИГ-Тунджа към обявения начален час  (16.00 часа) за участие в 
събранието са се регистрирали 21 члена – повече от половината от членовете на 
сдружението.Има необходимия кворум за провеждането му и вземането на решения. 
Регистрацията е извършена, чрез собственоръчно изписване на имената на  представляващия  
в ОС и полагането на подпис срещу съответния член на ОС в списък, съдържащ имената на 
всички членове на ОС към датата на провеждане на събранието. 
Присъстваха  следните членове на Общото събрание (ОС): 
 

1. Община Тунджа, ЕИК 000970457, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. 
Освобождение №1, представлявана в ОС от Георги Стоянов Георгиев – кмет; 

2. ЕТ „Стожер-Стоян Стоянов”, ЕИК 838187633, със седалище и адрес на управление 
село Симеоново, община „Тунджа”, област Ямбол, представляван в ОС от Стоян 
Иванов Стоянов; 

3. Сдружение „Териториална организация на научно-технически съюзи – клон 
Бояджик“, ЕИК 0009733710017, със седалище и адрес на управление село Бояджик, 
община „Тунджа”, област Ямбол,  пл. „Джон Атанасов“ № 5, представлявано в ОС от 
Ангел Господинов Ангелов; 

4. „БАЛАР” АД, ЕИК 201022005, със седалище и адрес на управление село Скалица, 
община Тунджа, област Ямбол,  ул. „Стара планина” № 5, представляван в ОС  от 
Никола Минчев Колев 

5. „Вила Меден“ ЕООД, ЕИК 128544382, със седалище и адрес на управление село 
Меден кладенец, община Тунджа, област Ямбол,  ул. „Първи май“ № 8, представлявана 
в ОС от Динко Димитров Чалъков; 

6. Кооперация „Спасител”, ЕИК 838102992, със седалище и адрес на управление село 
Савино, община „Тунджа”, област Ямбол, представлявана в ОС от Мария Василева 
Бонева; 

7. Фондация „Болни от астма”, Фондация „Болни от астма” , ЕИК 128583271 със 
седалище и адрес на управление село Кукорево, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.  
„Пейо Крачолов Яворов" № 7, представлявана от Кина Атанасова Асенова; 
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8. Сдружение „Гражданско сдружение Стара река“, ЕИК 175825010, със седалище и 
адрес на управление село Стара река, община „Тунджа”, област Ямбол, 
представлявано в ОС от Кольо Атанасов Колев; 

9. Сдружение „Ямболска търговско промишлена палата – клон Тунджа“, ЕИК 
8381634930010, със седалище и адрес на управление село Генерал Инзово, община 
„Тунджа”, област Ямбол,  представлявано в ОС 

10. Земеделски производител Стоян Жечев Люцканов, ЕИК 128574347, със седалище и 
адрес на управление село Ботево, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.„Н. Вапцаров” 
№1, представляван в ОС от Стоян Жечев Люцканов; 

11. Кооперация „Тракия”, ЕИК 838101698, със седалище и адрес на управление село 
Болярско, община „Тунджа”, област Ямбол, ул. „Искър” № 28, представлявана в ОС от 
Стоян Александров Стоянов; 

12. Сдружение „Спортен клуб Априлец“, ЕИК 128502892, със седалище и адрес на 
управление село Бояджик,  община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Отец Паисий“ № 5, 
представлявано в ОС от Димитър Мутафов; 

13. Комплекс „Екатерина“ ООД, ЕИК 200196907, със седалище и адрес на управление 
село Веселиново, община „Тунджа”, област Ямбол, представляван в ОС от Екатерина 
Стефанова Личева; 

14. „Алианс Агрикол Алаг“ ООД, ЕИК 838166596, със седалище и адрес на управление 
село Окоп, община „Тунджа”, област Ямбол, представляван в ОС от Янко Янев; 

15. Сдружение „Младежта - европейското бъдеще на Веселиново”, ЕИК 128621099, със 
седалище и адрес на управление село Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол, ул.  
„Иван Зикулов” № 1,  представлявано в ОС от Елена Панайотова Велкова; 

16. Народно читалище „Христо Ботев-1929“, ЕИК 000963270, със седалище и адрес на 
управление село Окоп, община „Тунджа“, област Ямбол, ул.  „Тунджа” № 27,  
представлявано в ОС от Щиляна Вълчева Желева; 

17. Народно читалище „Зора-1928“, ЕИК 000963320, със седалище и адрес на управление 
село Ханово, община „Тунджа“, област Ямбол, ул. ”Георги Стойков Раковски” № 24, 
представлявано в ОС от Дора Гроздева Дякова; 

18. Народно читалище „Отец Паисий-1926”, ЕИК 128023432, със седалище и адрес на 
управление село Завой, община „Тунджа“, област Ямбол, ул. ”Александър 
Стамболийски” № 1, представлявано в ОС от Галина Вълкова Ганева; 

19. Народно читалище „Изгрев-1928”, ЕИК 000963936, със седалище и адрес на 
управление село Меден кладенец, община „Тунджа“, област Ямбол, ул. „Първи май” № 
3, представлявано в ОС от Данка Тодорова Желязкова; 

20. Народно читалище „Светлина-1928”, ЕИК 000962994, със седалище и адрес на 
управление село Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол, ул. „Освобождение” № 34, 
представлявано в ОС от Росица Георгиева Кралева; 

21. Народно читалище „Светлина-1928”, ЕИК 000962916, със седалище и адрес на 
управление село Скалица, община „Тунджа“, област Ямбол, ул. „Христо Ботев” № 23, 
представлявано в ОС от Галина Александрова Йорданова 

 
На събранието без право на глас присъстват и членовете на екипа на СНЦ „МИГ-Тунджа”: 
Георги Митев – изпълнителен директор: Димитрина  Петрова – експерт „Прилагане на 
Стратегия за ВОМР”, Кети  Котева – експерт „Мониторинг, контрол и оценка на въздействието”, 
Антоанета Канева – счетоводител  и Стоянка  Георгиева- технически сътрудник. 
Съгласно чл. 30 ал.1 от Устава на МИГ-Тунджа събранието се председателства   от                        
г-н Станчо Димитров Станчев – председател на Управителния съвет. Той приветства 
присъстващите и предложи да бъде избран  секретар на събранието, който да протоколира 
неговото заседание. Поименно за  секретар на събранието г-н Ставрев предложи да бъде 
избрана  Стоянка Димитрова Георгиева – технически сътрудник от екипа на  СНЦ „МИГ-
Тунджа”. 
 
Общото събрание констатира, че други предложения за избор на протоколчик не са постъпили, 
след което с единодушие от 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе 
следното 
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          ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

     1.  Избира за Протоколчик  на общото събрание  Стоянка Димитрова Георгиева; 
 
 В качеството си на Председател на събранието г-н Станчо Димитров Ставрев предложи в 
съответствие с поканата за свикване на общото събрание да протече при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа”; 
2. Вземане на решения за промени в Устава на  СНЦ „МИГ-Тунджа”; 
3. Избор на зам. председател на УС на МИГ-Тунджа 
4. Доклад  за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Тунджа” през 2017 година; 
5. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Тунджа” за 2017 година; 
6. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ-

Тунджа” през 2017 година 
7. Определяне размера на годишния членски внос за 2018 година; 
8. Приемане на бюджета СНЦ „МИГ-Тунджа за  2018 година; 
9. Вземане на решение за кандидатстване СНЦ „МИГ-Тунджа” по подмярка 19.3. 

Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 
групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

10. Разни                                                                                                                  
 

Общото събрание констатира, че други предложения за дневен ред, както и за изменение и 
допълнение на така предложения  не са постъпили, след което с единодушие от 21 гласа „за” , 
0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 
     Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” да 
се проведе при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа”; 
2. Вземане на решения за промени в Устава на  СНЦ „МИГ-Тунджа”; 
3. Избор на зам. председател на УС на МИГ-Тунджа 
4. Доклад  за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Тунджа” през 2017 година; 
5. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Тунджа” за 2017 година; 
6. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ-

Тунджа” през 2017 година 
7. Определяне размера на годишния членски внос за 2018 година; 
8. Приемане на бюджета СНЦ „МИГ-Тунджа за  2018 година; 
9. Вземане на решение за кандидатстване СНЦ „МИГ-Тунджа” по подмярка 19.3. 

Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 
групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

10. Разни                                                                                  

Общото събрание пристъпи към работа по приетия Дневен ред и вземане на решения.                                    
Всички присъстващи членове на общото събрание разполагат с материалите по Дневния ред. 
 
По точка 1 от Дневния ред – Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа 
Председателят на събранието  предостави думата на г-н Георги Митев – Изпълнителен 
директор на МИГ-Тунджа, който да докладва предложенията за промени в Стратегията за 
ВОМР. Предложенията са на разположения на членовете  в предоставените им материали по 
точката от дневния ред,  и затова бе предложено те да се изчетат и гласуват анблок. 
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  Други предложения нямаше и Общото събрание с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се”  взе следното  
 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 
 
Промените в Стратегията за ВОМР да се зачетат и гласуват анблок. 
 
Г-н Митев представи пред членовете на Общото събрание предложението на УС на СНЦ „МИГ-
Тунджа”за промени в одобрената Стратегия за ВОМР, за изпълнението на която МИГ-Тунджа 
има сключено Споразумение № РД50-39 от 23.04.2018 година. 
В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие № РД50-39/23.04.2018 година, съгласно член 10 от него и основание чл.36 от 
Постановление   № 161 от 04.07.2016 и  член 39 от Наредба № 22 от 14.12.2015 година  се 
предлага на Общото събрание на СНЦ МИГ-Тунджа да одобри следните ПРОМЕНИ в 
одобрената  СТРАТЕГИЯТА ЗА  ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-
ТУНДЖА:  
 

Съществуващ   текст в 

Стратегията за ВОМР 

Предложение за промяна в 

Стратегията за ВОМР 

Обосновка на исканата  

промяна  

В  РАЗДЕЛ 5                                                                                                                   

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ 

В РАЗДЕЛ 5                                                                                                                   

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ 

 

 

С оглед отразяване на 

промените в нормативната 

уредба (изменение на Закона 

за подпомагане на 

земеделските производители 

и отпадане на правното 

основание /чл.9а/ за 

издаване на наредби по 

мерките от ПРСР 2014-2020 

г)    е премахната 

препратката към Наредба № 

9 от 21.03 2015 

 

Правно основание за 

изменението: чл.39, т.1 от 

Наредба № 22/2015 г. 

„изменение във връзка с 

промяна на приложимата 

нормативна уредба“. 

В описанието на Мярка 4.1.                

„ Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

В раздел Допустими разходи 

В текста, определящ 

допустимите разходи по 

отношение на нематериалните 

инвестиции  точка 1 е 

формулирана по следния 

начин: 

 

„Помощ се предоставя и за 

нематериални инвестиции, 

включващи:                                                                                                              

1. Общи разходи свързани със 

съответния проект за 

предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, 

инженери и консултантски 

услуги, консултации за 

екологична и икономическа 

устойчивост на проекти, 

проучвания за техническа 

осъществимост на проекта. 

Общите разходи по проекта не 

могат да надхвърлят 12 % от 

общия размер на допустимите 

инвестиции по проекта и са 

допустими, съгласно условията 

на чл.32, ал.2 и ал.5 на 

Наредба № 9 от 21 март 2015 г 

за прилагане на подмярка 4.1 

"Инвестиции в земеделски 

стопанства" от мярка 4 

"Инвестиции в материални 

активи" от  ПРСР 2014 - 2020 г” 

 

 

 

 

Изменение:  Текстът „и са 

допустими, съгласно условията 

на чл.32, ал.2 и ал.5 на Наредба 

№ 9 от 21 март 2015 г за 

прилагане на подмярка 4.1 

"Инвестиции в земеделски 

стопанства" от мярка 4 

"Инвестиции в материални 

активи" от  ПРСР 2014 - 2020 г”  

се заличава 

 

Редакция на текста на т.1 след 

заличаването: 

1. Общи разходи свързани 

със съответния проект за 

предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за 

архитекти, инженери и 

консултантски услуги, 

консултации за екологична и 

икономическа устойчивост 

на проекти, проучвания за 

техническа осъществимост 

на проекта. Общите разходи 

по проекта не могат да 

надхвърлят 12 % от общия 

размер на допустимите 

инвестиции по проекта. 
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В описанието на Мярка 4.1.                

„ Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

 

В раздел Допустими разходи 

В текста, определящ 

допустимостта на авансовите и 

междинни плащания има 

следната формулировка:  

„Авансови  и междинни 

плащания са допустими 

съгласно условията на чл.17 и 

чл.18 на Наредба № 9 от 21 

март 2015 г за прилагане на 

подмярка 4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства" от 

мярка 4 "Инвестиции в 

материални активи" от  ПРСР 

2014 - 2020 г” 

 
 
 
Изменение: 
Текстът „ чл.17 и чл.18 на 

Наредба № 9 от 21 март 2015 г 

за прилагане на подмярка 4.1 

"Инвестиции в земеделски 

стопанства" от мярка 4 

"Инвестиции в материални 

активи" от  ПРСР 2014 - 2020 г”. 

се заменя с текста „ ПРСР 

2014-2020г.”. 

Редакция на текста  след 

замяната: 

„Авансови  и междинни 

плащания са допустими 

съгласно условията на ПРСР 

2014-2020г.” 

С оглед отразяване на 

промените в нормативната 

уредба (изменение на Закона 

за подпомагане на 

земеделските производители 

и отпадане на правното 

основание /чл.9а/ за 

издаване на наредби по 

мерките от ПРСР 2014-2020 

г)    е премахната 

препратката към Наредба № 

9 от 21.03 2015 

 

Правно основание за 

изменението: чл.39, т.1 от 

Наредба № 22/2015 г. 

„изменение във връзка с 

промяна на приложимата 

нормативна уредба“. 

В описанието на Мярка 4.1.                

„ Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

В раздел Допустими разходи 

 

След текста на точка 14 

съществува текст със следната 

формулировка: 

„Няма да се предоставя 

финансова помощ за 

закупуването на превозно 
средство, с изключение на 

специализирани транспортни, 
включително превозни 
средства за целите на 
инвестицията, когато същите са 

допустими за финансиране 
съгласно Наредба 
№9/21.03.2015 г. на МЗХ за 
прилагане на подмярка 4.1 
"Инвестиции в земеделски 
стопанства" от мярка 4 
"Инвестиции в материални 

активи" от ПРСР (2014-2020)” 
 

 

 
 
 
 
 
Изменение: 

Текстът „ когато същите са 

допустими за финансиране 

съгласно Наредба 

№9/21.03.2015 г. на МЗХ за 

прилагане на подмярка 4.1 

"Инвестиции в земеделски 

стопанства" от мярка 4 

"Инвестиции в материални 

активи" от ПРСР (2014-2020)”.;   

се заличава 

 

Редакция на текста  след 

замяната 

 

„Няма да се предоставя 

финансова помощ за 

закупуването на превозно 

средство, с изключение на 

специализирани 

транспортни, включително 

превозни средства за целите 

на инвестицията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С оглед отразяване на 

промените в нормативната 

уредба (изменение на Закона 

за подпомагане на 

земеделските производители 

и отпадане на правното 

основание /чл.9а/ за 

издаване на наредби по 

мерките от ПРСР 2014-2020 

г)    е премахната 

препратката към Наредба № 

9 от 21.03 2015 

 

Съгласно ПРСР 2014-2020 в 

описанието разходите на 

подмярка 4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства" сред  

допустимите разходи за 

материални инвестиции е 

посочено „Закупуване на 

специализирани земеделски 

транспортни средства – като 

например камиони, цистерни 

за събиране мляко, хладилни 

превозни средства за 

транспортиране на 

продукция, превозни 

средства за транспортиране 

на живи животни и птици, и 

др.”  Този текст фигурира и в 

описанието на допустимите 

разходи по мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства" от Стратегията за 

ВОМР – точка 9 от 

„Допустими разходи” 

 

Правно основание за 

изменението: чл.39, т.1 от 

Наредба №22/2015 г. 
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В описанието на Мярка 4.2.                

„ Инвестиции в преработка 

/маркетинг на 

селскостопански продукти “ 

 

В раздел Допустими разходи 

В текста, определящ 

допустимостта на авансовите и 

междинни плащания има 

следната формулировка: 
„Авансови  и междинни 
плащания са допустими 

съгласно условията на чл.15 и 
чл.16 на Наредба № 20 от 27 
октомври 2015 г за прилагане 
на подмярка 4.1 "Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
земеделски продукти " от мярка 

4 "Инвестиции в материални 
активи" от  ПРСР 2014 - 2020 
г.” 

 

 
Изменение: 
Текстът „ чл.15 и чл.16 на 
Наредба № 20 от 27 октомври 

2015 г за прилагане на 
подмярка 4.1 "Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
земеделски продукти " от мярка 
4 "Инвестиции в материални 
активи" от  ПРСР 2014 - 2020 г.” 

се заменя с текста „ ПРСР 

2014-2020г.”. 

Редакция на текста  след 

замяната: 

„Авансови  и междинни 

плащания са допустими 

съгласно условията на ПРСР 

2014-2020г.” 

С оглед отразяване на 

промените в нормативната 

уредба (изменение на Закона 

за подпомагане на 

земеделските производители 

и отпадане на правното 

основание /чл.9а/ за 

издаване на наредби по 

мерките от ПРСР 2014-2020 

г)    е премахната 

препратката към Наредба № 

20 от 27 октомври 2015г. 

 

Правно основание за 

изменението: чл.39, т.1 от 

Наредба № 22/2015 г. 

„изменение във връзка с 

промяна на приложимата 

нормативна уредба“. 

В описанието на Мярка 4.2.                

„ Инвестиции в преработка 

/маркетинг на 

селскостопански продукти  

 
В раздел Допустими разходи 

В частта от описанието на 
мярката, определяща 
допустими разходи, фигурира 
текст след текста на точка 11: 
 

„Няма да се предоставя 
финансова помощ за 
закупуването на превозно 
средство, с изключение на 
специализирани транспортни, 
включително превозни 
средства за целите на 
инвестицията, когато същите 
са допустими за финансиране 
Наредба № 20 от 27 октомври 
2015 г за прилагане на 
подмярка 4.1 "Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
земеделски продукти " от 
мярка 4 "Инвестиции в 
материални активи" от  ПРСР 
2014 - 2020 г 

 
 
 
Изменение: 

Текстът „ когато същите са 
допустими за финансиране 
Наредба № 20 от 27 октомври 
2015 г за прилагане на 
подмярка 4.1 "Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
земеделски продукти " от 
мярка 4 "Инвестиции в 
материални активи" от  ПРСР 
2014 - 2020 г” се заличава 

 

Редакция на текста  след 

замяната 

 

„Няма да се предоставя 

финансова помощ за 

закупуването на превозно 

средство, с изключение на 

специализирани 

транспортни, включително 

превозни средства за целите 

на инвестицията” 

 
 

С оглед отразяване на 

промените в нормативната 

уредба (изменение на Закона 

за подпомагане на 

земеделските производители 

и отпадане на правното 

основание /чл.9а/ за 

издаване на наредби по 

мерките от ПРСР 2014-2020 

г)    е премахната 

препратката към Наредба № 

20 от 27.10 2015г 

 
Съгласно ПРСР 2014-2020 в 

описанието разходите на 

подмярка 4.2. "Инвестиции в 

преработка/ маркетинг на 

селскостопански продукти"  

сред  допустимите разходи за 

материални инвестиции е 

посочено „Разходи 

закупуване на 

специализирани транспортни 

средства, включително 

хладилни такива, за превоз 

на суровините и/или  на 

готовата продукция 

използвани и произвеждани 

от предприятието”. 

Описанието на тези разходи 
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фигурира и в текста на 

допустимите разходи по 

мярка 4.2. "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти от 

Стратегията за ВОМР – точка 

3 от „Допустими разходи” 

 

Правно основание за 

изменението: чл.39, т.1 от 

Наредба № 22/2015 г. 

„изменение във връзка с 

промяна на приложимата 

нормативна уредба“. 
В описанието на Мярка 4.2.                

„ Инвестиции в преработка 

/маркетинг на 

селскостопански продукти  

 
В раздел Критерии за избор и 

тяхната тежест 

Формулировка на критерий 5 

„Проекти, свързани с 

въвеждането на  иновации в 

преработвателната 

промишленост – над 30% от 

допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са 

свързани с иновации в 

предприятието” 

 

 
Изменение:  Текстът 

„преработвателната 

промишленост” се заменя с 

текста   „преработката на 

селскостопански  продукти” 

Текстът „в предприятието” се 

заменя с текста  „преработката 

на селскостопански  продукти 

 

 

Редакция на текста  след 

замяната 

 

„Проекти, свързани с 

въвеждането на  иновации в 

преработката на 

селскостопански  продукти – 

над 30% от допустимите 

инвестиционни разходи по 

проекта са свързани с 

иновации в преработката на 

селскостопанска продукция” 

 

С прецизирането на  

формулировката  се премахва  

възможност за двусмислено 

тълкуване, че критерият се 

прилага   само за 

преработвателни 

предприятия, а не и 

земеделски стопани 

преработващи собствена 

селскостопанска  продукция   

 

 

Правно основание за 

изменението: чл.39, т.5 от 

Наредба № 22/2015 г 

 „ по отношение на 

критериите за оценка, 

минимална и максимална 

стойност на проектите и 

интензитет на помощта” 

В описанието на Мярка 6.4.1.                

„ Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”  

 

В раздел Допустими разходи 

В частта от описанието на 
мярката, фигурира текст: 
„Няма да се предоставя 
финансова помощ за 
закупуването на превозно 
средство, с изключение на 

специализирани транспортни, 
включително превозни 
средства за целите на 
инвестицията, когато същите са 
допустими за финансиране 
съгласно Наредбата по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в 
неземеделски дейности“ от 
мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия” от 

Изменение: 

Текстът „когато същите са 

допустими за финансиране 

съгласно Наредбата по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в 

неземеделски дейности“ от 

мярка 6 „Развитие на стопанства 

и предприятия” от ПРСР2014-

2020”” се заличава 

 

 

Редакция на текста  след 

замяната 

„Няма да се предоставя 

финансова помощ за 

закупуването на превозно 

средство, с изключение на 

специализирани 

транспортни, включително 

превозни средства за целите 

С оглед отразяване на 

промените в нормативната 

уредба (изменение на Закона 

за подпомагане на 

земеделските производители 

и отпадане на правното 

основание /чл.9а/ за 

издаване на наредби по 

мерките от ПРСР 2014-2020 

г)    е премахната 

препратката към Наредбата 

по подмярка 6.4.1. 

„Инвестиции в неземеделски 

дейности  
 
Правно основание за 

изменението: чл.39, т.1 от 

Наредба № 22/2015 г. 

„изменение във връзка с 

промяна на приложимата 
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ПРСР2014-2020” 

 
на инвестицията” 

 

 

нормативна уредба“. 

В описанието на Мярка 6.4.1.                

„ Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”  

 

В раздел Допустими разходи 

В текста, определящ 

допустимостта на авансовите и 

междинни плащания има 

следната формулировка: 
 
„Авансови  и междинни 
плащания са допустими 
съгласно  Наредбата на МЗХГ 
за прилагане на подмярка 
Наредбата по подмярка 6.4.1. 
„Инвестиции в неземеделски 

дейности“ от мярка 6 „Развитие 
на стопанства и предприятия” 
от ПРСР2014-2020г.” 

Изменение: 
Текстът „Наредбата на МЗХГ за 
прилагане на подмярка 
Наредбата по подмярка 6.4.1. 
„Инвестиции в неземеделски 

дейности“от мярка 6 „Развитие 
на стопанства и предприятия” от 
ПРСР2014-2020г.” 

се заменя с текста „ условията 

на  ПРСР 2014-2020г.”. 

Редакция на текста  след 

замяната: 
„Авансови  и междинни 

плащания са допустими 

съгласно условията на ПРСР 

2014-2020г.” 

С оглед отразяване на 
промените в нормативната 
уредба (изменение на Закона 
за подпомагане на 

земеделските производители 
и отпадане на правното 
основание /чл.9а/ за 
издаване на наредби по 
мерките от ПРСР 2014-2020 
г)    е премахната 

препратката към Наредбата 

на МЗХГ за прилагане на 
подмярка Наредбата по 
подмярка 6.4.1. „Инвестиции 
в неземеделски дейности“ от 
мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия” от 
ПРСР2014-2020г.” 

 

Правно основание за 

изменението: чл.39, т.1 от 

Наредба № 22/2015 г. 

„изменение във връзка с 

промяна на приложимата 

нормативна уредба“. 

В описанието на Мярка 7.2.                

„ Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура”  

 

В раздел Допустими разходи 

В частта от описанието на 

мярката, определяща 

допустимите разходи  след  т.4, 

фигурира текст: 

„Разходите по  т. 4 са 

допустими, ако са в 

съответствие с размерите, 

посочени в чл.29 ал.2 на 

Наредба № 12 от 25 юли 2016 

и  ако са извършени не по-рано 

от 1 януари 2014 г., 

независимо дали всички 

свързани с тях плащания са 

направени. 

 

 

 

 

 

 
Изменение: Текстът ”ако са в 

съответствие с размерите, 

посочени в чл.29 ал.2 на 

Наредба № 12 от 25 юли 2016 

и”  се  заличава 

 

Редакция на текста след 

изменението: 

„Разходите по  т. 4 са 

допустими, ако са 

извършени не по-рано от 1 

януари 2014 г., независимо 

дали всички свързани с тях 

плащания са направени” 

 

С оглед отразяване на 
промените в нормативната 
уредба (изменение на Закона 
за подпомагане на 
земеделските производители 

и отпадане на правното 
основание /чл.9а/ за 
издаване на наредби по 
мерките от ПРСР 2014-2020 
г)    е премахната 
препратката към Наредба № 
12 от 25 юли 2016 

 
Правно основание за 
изменението: чл.39, т.1 от 

Наредба № 22/2015 г. 
„изменение във връзка с 
промяна на приложимата 
нормативна уредба“. 
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В описанието на Мярка 7.2.                

„ Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

В раздел Допустими разходи 

В текста, определящ 

допустимостта на авансовите и 

междинни плащания има 

следната формулировка: 

„Авансови плащания  и 

междинни плащания са 

допустими, ако отговарят на 

условията,съгласно чл. 14 и 

чл.15 от Наредба № 12 от 25 

юли 2016 г. за прилагане на  

подмярка 7.2. "Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 

"Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони" 

от ПРСР 2014 - 2020 г” 

 

Изменение: 

Текстът „съгласно чл. 14 и чл.15 

от Наредба № 12 от 25 юли 

2016 г. за прилагане на  

подмярка 7.2. "Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 

"Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони" от 

ПРСР 2014 - 2020 г се заменя с 

текста „ ПРСР 2014-2020г.”. 

Редакция на текста  след 

замяната: 

„Авансови  и междинни 

плащания са допустими 

съгласно условията на ПРСР 

2014-2020г.” 

С оглед отразяване на 

промените в нормативната 

уредба (изменение на Закона 

за подпомагане на 

земеделските производители 

и отпадане на правното 

основание /чл.9а/ за 

издаване на наредби по 

мерките от ПРСР 2014-2020 

г)    е премахната 

препратката към Наредба № 

12 от 25 юли 2016 г.  

 
Правно основание за 
изменението: чл.39, т.1 от 
Наредба № 22/2015 г. 
„изменение във връзка с 

промяна на приложимата 
нормативна уредба 

В описанието на Мярка 7.2.                

„ Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

В раздел Допустими разходи 
В частта от описанието на 

мярката, определяща 
допустимите разходи, фигурира 
текст: 

„Няма да се предоставя 

финансова помощ за 

закупуването на превозно 

средство, с изключение на 

специализирани транспортни, 

включително превозни 

средства за целите на 

инвестицията, когато същите са 

допустими за финансиране 

съгласно Наредбата № 12 от 

25.07.2016 година по подмярка 

7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“  

Изменение: Текстът „ когато 

същите са допустими за 

финансиране съгласно 

Наредбата № 12 от 25.07.2016 

година по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ се заличава 

 

Редакция на текста  след 

замяната 

„Няма да се предоставя 

финансова помощ за 

закупуването на превозно 

средство, с изключение на 

специализирани 

транспортни, включително 

превозни средства за целите 

на инвестицията” 

 

С оглед отразяване на 

промените в нормативната 

уредба (изменение на Закона 

за подпомагане на 

земеделските производители 

и отпадане на правното 

основание /чл.9а/ за 

издаване на наредби по 

мерките от ПРСР 2014-2020 

г)    е премахната 

препратката към Наредба № 

12 от 25 юли 2016 г.  

 

Правно основание за 

изменението: чл.39, т.1 от 

Наредба № 22/2015 г. 

„изменение във връзка с 

промяна на приложимата 

нормативна уредба 
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Във формулировката на  

наименованието на Мярка 

4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства 

Наименованието на мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства” в  т. 6 Финансов 

план  т.7 План за действие  е 

изписано  с формулировката 

„Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” 

Изменение: Текстът 

„Подкрепа за”  се заличава 

 

Редакция на наименованието на 

мярката  след  изменението 

Мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства” 

 

Отстраняване на допусната 

техническа грешка и 

уеднаквяване на 

формулировка.  

В точка 5 Описание на 

мерките на Приложение № 3  

Стратегия за ВОМР е 

посочено наименование:  

Мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства”  

Правно основание за  

изменението: чл.39, т.2 от 

Наредба № 22/2015 г. „при 

наличие на очевидна грешка” 

 
Председателят на Общото събрание предостави думата на присъстващите членове да изкажат 
своето мнение по така предложените промени, както и да предложат и други, но при условията 
на ясни обосновки и посочване на правно основание.  
Нови предложения  за промени, както и допълнения и изменения към така предложените не 
бяха направени и се пристъпи към гласуване. 
 
Общото събрание  на основание  правомощията си  по чл.23 т. 12  от Устава на СНЦ „МИГ-
Тунджа” с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”  взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ № 1 ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

1. Приема направените  предложения за промяна в Одобрената Стратегия за ВОМР 
на МИГ-Тунджа във вида, в който са предложени без изменения и допълнения; 
 

2. Възлага на Председателя на УС и Изпълнителния директор на МИГ-Тунджа да 
предприемат необходимите  действия по  подаването на Заявление за промяна на 
споразумение за финансиране на изпълнение на стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ-Тунджа пред УО на ПРСР 2014-2020 

 
 
Събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 
гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане към следващите точки от дневния 
ред. 
 
По точка 2 от Дневния ред – „Вземане на решения за промени в Устава на  СНЦ „МИГ-
Тунджа”; 
Докладва: Председателят на Управителния съвет 

Г-н Ставрев информира членовете на ОС, че е необходимо да се направят промени в Устава на 
СНЦ „МИГ-Тунджа“, като изложи мотивите за това, а именно: Оптимизиране управлението на 
СНЦ „МИГ-Тунджа” и избягване на конфликт на интереси. Съгласно процедурите, които СНЦ 
„МИГ-Тунджа” следва да прилага при изпълнението на Стратегията за ВОМР, заповедта за 
утвърждаване на Насоките за кандидатстване по мерките от Стратегията за ВОМР и заповедта 
за назначаване на Комисията за избор на проектни предложения се извършва от Председателя 
на УС. При утвърждаване на насоки за мерки, при които са кандидати от публичния сектор, вкл. 
община Тунджа е наличие на конфликт на интереси. С цел избягването на такъв е необходимо 
за заместник-председател да бъде избран член на УС – представител са стопанския сектор. 
Той следва да има същите  пълномощия и представителна власт, които има Председателят на 
УС, за да бъдат признати подписаните от него документи от Управляващите органи на 
съответните програми, извършващи проверка на процедурите на МИГ.  
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Председателят на УС предложи промените в Устава да се зачетат и гласуват анблок. Други 
предложения нямаше и Общото събрание с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа 
„въздържал се”  взе следното  
 
                                       ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 
 
Промените в Устава да се зачетат и гласуват анблок. 

 

Г-н Ставрев направи следните предложения за промени в Устава на СНЦ „МИГ-Тунджа”: 

 

1. В чл. 21 се добавя точка 4. Заместник-председател на Управителния съвет, т.4 

става т.4, т. 5 става т.6, т.5  

Текстът на чл. 21 става:  
    Чл.21.  Органи на МИГ-Тунджа са:  

1. Общо събрание 
2. Управителен съвет 
3. Председател на Управителния съвет  
4. Заместник-председател на Управителния съвет 
5. Изпълнителен директор  
6. Допълнителни помощни органи, създадени  по решение на Управителния съвет  

 

2. Чл. 23 т. 3 се добавя „и заместник-председателя“ 

 Текстът в чл. 23 т 3. става: 
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Управителния 
съвет и Заместник-председателя на Управителния съвет; 
 

3. Вмъква се нов раздел  с нов  чл.41а : 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
Чл.41а. (1) Заместник-председателят представлява МИГ-Тунджа в случаите, в които 
Председателят е възпрепятстван и / или се намира в конфликт на интереси при осъществяване 
на дейността и задълженията си.  
(2) Заместник-председателят се избира от Общото събрание измежду членовете на 
Управителния съвет.  
(3) Заместник-председателят изпълнява задълженията на председателя на Управителния 
съвет с изрично решение на Управителния съвет, взето на основание възникване на причините, 
посочени в ал.1 
(4) Заместник-председателят при изпълнение на своите функции е задължен да защитава 
интересите на МИГ -Тунджа; 
(5) За користни действия или нанесени щети на МИГ-Тунджа в резултат на умишлени или 
невнимателни действия, заместник-председателят носи имуществена и друга отговорност, 
предвидена в действащото законодателство, този устав и правилника за дейността на МИГ-
Тунджа.  

4. Чл. 44  се допълва и става:  

Чл. 44 Представителството пред трети физически и юридически лица, пред държавни, 
обществени и международни организации ще се осъществява заедно и поотделно от 
Председателя и Заместник-председателя на УС на СНЦ „МИГ – Тунджа” при спазване на 
настоящия устав.  
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Дадена бе думата на членовете на ОС за становища  по така предложените промени. Такива 
нямаше и  се премина към процедура на  гласуване.  
Общото събрание с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”  взе следното  
 

РЕШЕНИЕ № 1 ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

Приема следните промени в Устава на СНЦ „МИГ-Тунджа” 
 
В чл. 21 се добавя точка 4. Заместник-председател на Управителния съвет, т.4 става т.4, 
т. 5 става т.6, т.5  
Текстът на чл. 21 става:  
    Чл.21.  Органи на МИГ-Тунджа са:  

7. Общо събрание 
8. Управителен съвет 
9. Председател на Управителния съвет  
10. Заместник-председател на Управителния съвет 
11. Изпълнителен директор  
12. Допълнителни помощни органи, създадени  по решение на Управителния съвет  

 

Чл. 23 т. 3 се добавя „и заместник-председателя“ 

 Текстът  в чл. 23 т 3. става: 
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Управителния 
съвет и Заместник-председателя на Управителния съвет; 
 

Вмъква се нов раздел  с нов  чл.41а : 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
Чл.41а. (1) Заместник-председателят представлява МИГ-Тунджа в случаите, в които 
Председателят е възпрепятстван и / или се намира в конфликт на интереси при осъществяване 
на дейността и задълженията си.  
(2) Заместник-председателят се избира от Общото събрание измежду членовете на 
Управителния съвет.  
(3) Заместник-председателят изпълнява задълженията на председателя на Управителния 
съвет с изрично решение на Управителния съвет, взето на основание възникване на причините, 
посочени в ал.1 
(4) Заместник-председателят при изпълнение на своите функции е задължен да защитава 
интересите на МИГ -Тунджа; 
(5) За користни действия или нанесени щети на МИГ-Тунджа в резултат на умишлени или 
невнимателни действия, заместник-председателят носи имуществена и друга отговорност, 
предвидена в действащото законодателство, този устав и правилника за дейността на МИГ-
Тунджа.  

Чл. 44  се допълва и става:  

Чл. 44 Представителството пред трети физически и юридически лица, пред държавни, 
обществени и международни организации ще се осъществява заедно и поотделно от 
Председателя и Заместник-председателя на УС на СНЦ „МИГ – Тунджа” при спазване на 
настоящия устав.  
 
Възлага на Председателя на УС да предприеме необходимите действия по обявянето 
променения Устав Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в нормативно 
определените за целта срокове. 
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Събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 
гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане към следващите точки от дневния 
ред. 
 
 
По точка 3 от Дневния ред - Избор на зам. председател на УС на МИГ-Тунджа 
Докладва: Председателя на УС 
Г-н Ставрев предложи на ОС за заместник председател на СНЦ „МИГ-Тунджа“ да бъде избран  
г-н Стоян Стоянов,  член на УС, представител на стопанския сектор - ЕТ „Стожер-Стоян 
Стоянов”,   
Други предложения не бяха направени. 
Пристъпи се към процедура по гласуване, в резултат на което Общото събрание  на основание  
правомощията си  по чл.23 т.3  от Устава на СНЦ „МИГ-Тунджа” с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” 
и 0 гласа „въздържал се”  взе следното 
 
  

РЕШЕНИЕ № 1 ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

1.Избира за заместник – председател на Сдружение с нестопанска цел „Местна 
инициативна група-Тунджа” г-н Стоян Иванов Стоянов, представляващ  ЕТ „Стожер-
Стоян Стоянов, член на УС. 
2. Заместник председателят представлява Сдружението в определените в Устава случаи. 
3 Възлага на Председателя на УС да предприме необходимите действия по вписването 
на обстоятелствата  в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в нормативно 
определените за целта срокове 
 
Събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 
гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане към следващите точки от дневния 
ред. 
 
По точка 4 от Дневния ред - Доклад  за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Тунджа” през 2017 
година 
Докладва: Председателят на УС 
Г-н Ставрев запозна присъстващите  с дейността на Управителния съвет на Сдружението през 
2017 година. 
Дадена бе думата на членовете на ОС за становища  по  Доклада за дейността на УС за 2017 
година. Такива нямаше и  се премина към процедура на  гласуване.  
Общото събрание с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”  взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 1 ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
Приема Доклада  за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Тунджа” през 2017 година 
 
По точка 5 от Дневния ред - Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Тунджа” 
за 2017 година; 
Докладва: Председателят на УС 
Г-н Ставрев запозна присъстващите с основните параметри на ГФО на СНЦ „МИГ-Тунджа” за 
2017 година, като подчерта, че всеки е имал възможността да се запознае подробно с него като 
част от материалите за общото събрание, които са предоставени на членовете на ОС. 
Дадена бе думата на членовете на ОС за становища  по  ГФО за 2017 година. Такива нямаше и  
се премина към процедура на  гласуване.  
Общото събрание с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”  взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 1 ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
1. Приема Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Тунджа” за 2017 година; 
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2. Възлага на Председателя на УС да предприме необходимите действия по 
обявянето му в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в нормативно 
определените за целта срокове 

 
По точка 6 от Дневния ред - Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за 
дейността на СНЦ „МИГ-Тунджа” през 2017 година 
Докладва: Председателят на УС 
Г-н Ставрев представи  годишния доклад за дейността на СНЦ „МИГ- Тунджа“ за 2017 г., който 
включваше следната информация: 

1. Обща информация за сдружението 
2. Управителен съвет 
3. Проекти, програми и дейности, свързани с тях 
4. Участие на МИГ-Тунджа в други организации 
5. Финансов отчет за 2017 г., 

след което се даде думата на членовете на ОС за становище по така предложения доклад. 
Такива нямаше и  се премина към процедура на  гласуване.  
Общото събрание с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”  взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 1 ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
1. Приема Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ-

Тунджа” през 2017 година; 
2. Възлага на Председателя на УС да предприеме необходимите действия по 

обявянето му в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в нормативно 
определените за целта срокове 

Събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 
гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане към следващите точки от дневния 
ред 
 
По точка 7 от Дневния ред - Определяне размера на годишния членски внос за 2018 година 

Докладва: Председателят на УС.  
Г-н Ставрев направи следното предложение, на база решение на УС от 27.04.2018 година: 

Общото събрание да одобри размер на членския внос за 2018 година в размер на 50 лева 
годишно, като  бъде определен срок  за неговото внасяне до 30 септември 2018 година. 

Дадена бе думата на членовете на ОС за становища. Такива не бяха направени. Преди да 
подложи направеното предложение за гласуване  Председателят на УС подчерта, че за 
годините от 2015 година до 2017 година с много малки изключения не е събиран членски внос. 
Ето защо той апелира към членовете на ОС, заедно с дължимия членски внос за 2018 година 
да бъде платен и дължимия за предходни години. 

Общото събрание с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”  взе следното 
РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

1.  Одобрява размер на членския внос за 2018 година в размер на 50 лева годишно и 
определя  срок  за неговото внасяне до 30 септември 2018 година. 

2. В същия срок да бъдат предприети мерки от страна на председателя на УС да 
бъде събран дължимия членски внос за предходните години. 

Събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 
гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане към следващите точки от дневния 
ред. 
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По точка 8 от Дневния ред- Приемане на бюджета СНЦ „МИГ-Тунджа за  2018 година; 
Докладва: г-жа Антоанета Канева – счетоводител на МИГ-Тунджа. 
Г-жа Канева подчерта, че приходната част на бюджета на МИГ-Тунджа е в размер на 303 296,82 
лева и е сформирана от: 

-  Приходи от проектно финансиране по  подмярка 19.4 за текущи разходи и 
популяризиране на Стратегия за ВОМР на МИГ –Тунджа по Споразумение № РД 50-39 
от 23.04.2018 година  -  188 452.82 лева ( съгласно Заявление за одобрение на 
планирани дейности и разходи за 2018 година); 

- Финансиране по договор  № РД-04-38/09.02.2018 година от фонд „Социална закрила” по 
проект „Социална  закрила чрез обществени трапезарии в малките населени места на 
община Тунджа” -  113 187,00 лева. 

- Постъпления от членски внос – 1650,00 лева. 
Разходната част на бюджета е по групи и видове разходи, за които е предоставено проектното 
финансиране и за покриване на други разходи ( от приходите от членски внос). 
Подробно разписания бюджет е наличен в материалите, с които разполагат членовете на ОС. 
Председателят на събранието даде думата на присъстващите за изказване на мнения и 
предложения по бюджета. Такива не бяха направени. Председателят на ОС предложи да се 
гласува така предложения бюджет. 

Общото събрание с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”  взе следното 
РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 
Приема  бюджета СНЦ „МИГ-Тунджа за  2018 година 
 

Събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 
гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане към следващите точки от дневния 
ред. 
 
По точка 9 от Дневния ред- Вземане на решение за кандидатстване СНЦ „МИГ-Тунджа” по 
подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 
инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 
2020 г. 
Докладва: Председателят на УС 

Г-н Ставрев запозна членовете на ОС с възможностите МИГ-Тунджа да кандидатства по 
подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 
инициативни групи“от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 
Подпомагането по подмярката цели: 
-  осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните 
общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 
2020 г. като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и 
стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво; 
- създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и 
националната идентичност; 
- подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, 
дейности, забележителности и др. 
Възможностите за кандидатстване за обсъдени и на състоялото се на 27.04.2018 заседание на 
УС, като виждането на членовете на УС е, че МИГ-Тунджа има капацитета и готовността да 
кандидатства както с проект за вътрешнотериториално, така и с проект за транснационално 
сътрудничество. Важна основа са това са добрите и дългогодишни отношения на МИГ-Тунджа с 
МИГ от страната и чужбина и изпълнените през предходния период съвместни проекти по 
мярка 421 “Вътрешно-национално и транснационално сътрудничество” от ПРСР 2007-2013. 
Премина се към процедура на гласуване. 

Общото събрание с 21 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”  взе следното 
 

http://bsbox.eu/wp-content/uploads/2008/03/421-vutreshno-teritorialno-i-transnacionalno-sutrudnichestvo.pdf
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                                       РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

1. СНЦ „МИГ-Тунджа” да кандидатства по подмярка 19.3. „Подготовка и 
изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. с 
проекти за съвместна дейност в направленията за вътрешно териториално и за 
международно сътрудничество.  

2. Възлага на Председателя на УС и Изпълнителния директор на МИГ-Тунджа да 
предприемат необходимите действия по сформиране на партньорствата и 
подготовката на проектните предложения по предстоящата процедура Подбор 
на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално 
сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 
сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

Събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 
гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане към следващите точки от дневния 
ред. 
 
По точка 10 от Дневния ред- Разни 
Председателят даде думата на Изпълнителния директор на МИГ-Тунджа. 
Г-н Митев информира присъстващите членове на ОС за  извършената  пререгистрация и 
вписани промени в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ  на СНЦ „МИГ-Тунджа”, а също и 
с  основните стъпки, които предстои да се предприемат по реализацията на Споразумението за 
изпълнение на Стратегията за ВОМР: изготвянето  на Индикативен годишен график за прием на 
проекти през 2018 година и съгласуването му с Управляващите органи на оперативните 
програми, изготвяне на Насоки за кандидатстване  по мерките от Стратегията за ВОМР и 
съгласуването им, когато това е приложимо с Министерството на финансите  (по отношение на 
режима на държавни помощи) и Управляващите органи на оперативните програми за 
съответствие с техните указания за изготвяне на насоки и др. произтичащи задачи. 
Решения по т. 10 не бяха взети . Членовете на ОС приеха поднесената информация за 
сведение. 

 
С това, поради изчерпване на дневния ред в 17.45 часа  Общото събрание на Сдружение с 
нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” бе закрито. 
 
 Настоящият  протокол се състави в 2 екземпляра. Неразделна част от него е Списъка на  
членовете на общото събрание, регистрирали се и взели участие в заседанието на Общото 
събрание, проведено на 18.05.2018 година. 
 
 
 

                                                                                                                                
Председател на събранието:                
                                                         (Станчо Димитров Ставрев)   
   
 
Протоколчик на събранието: 
                                     
                                                         (Стоянка Димитрова Георгиева) 

Заличено 

съгласно чл.2 

от ЗЗЛД 

Заличено 

съгласно чл.2 

от ЗЗЛД 


