
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

Днес, 10 януари 2017 г. от 16:00 ч. в офиса на сдружението в гр.Тервел се проведе 
заседание на Управителния съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, свикано от 
Председателя на Управителния съвет г-н Живко Георгиев, с дневен ред: 

1. Представяне на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР 

през 2016 г.  

2. Обсъждане на бюджета за 2017 г.  

3. Обсъждане на промени в Устава на сдружението 

4. Свикване на Общо събрание. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев и членовете на УС: Шенол 
Мехмед Али, Валентин Петров, Христо Христов и Невена Денева. Заседанието има кворум и 
може да взема решения.  

По т.1 от дневния ред: Изп. директор представи проект на Годишен доклад за отчитане 
изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2016 г.  След обсъждане на представения проект на 
Годишен доклад, УС на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ   

РЕШИ: 

1. Приема Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на 
сдружение МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ за 2016 г.  

2. Възлага на Изп. директор да внесе  Годишния доклад  за одобрение в Общото събрание 
на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ.  

По т.2 от дневния ред: Изп. директор представи проект на Бюджет за 2017 г. по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие“ на Сдружение МИГ Тервел- Крушари. Бюджетът възлиза на 199 999 лв.  След 
обсъждане на представения проект на Годишен доклад, УС на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ   

РЕШИ: 

3. Приема проекта на Бюджет за 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение 
МИГ Тервел- Крушари 

4. Възлага на Изп. директор да внесе проекта за бюджет за одобрение в Общото събрание 
на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ.  

По т.3 от дневния ред Изпълнителният директор докладва, че в Наредба № 1 от 22 януари 
2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 – 2020 г. са залегнали 
много тежки изисквания по отношение на отчитането изпълнението на стратегиите. 
Отчитането става на тримесечия, като към всеки отчет се изискват удостоверения за липса на 
задължения от НАП, общините и митниците и свидетелства за съдимост на всички членове 
на Управителния съвет и на Контролния съвет, както и на членовете на екипа. Тези 
документи според наредбата на МЗХ трябва да са издадени не по-рано от 1 месец от 



 

 

подаването на Заявките за възстановяване на средствата. При настоящия състав на УС и КС  
това налага ваденето на над 60 документа от Добрич, Тервел, Крушари, София и Варна поне 
по веднъж на тримесечие. Освен това има риск за някои от членовете на УС в един момент 
да се окажат със задължения, например към ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ, което ще направи невъзможно 
възстановяването на изразходваните средства по договора на МИГ Тервел-Крушари с ДФЗ. 
Понастоящем такъв проблем се очаква да възникне с Община Крушари, която има 
финансова корекция по неин общински проект, което ще попречи на МИГ-а да получи 
авансово плащане по проекта и произтичащо от това фактическо спиране дейността ма МИГ 
Тервел-Крушари, която е в полза за населението и на двете общини. Затова се предлага да се 
направят промени в Устава, с които да се облекчи излишната административна тежест по 
отчитането и да се опрости управлението на сдружението.  

Живко Георгиев предложи да се ограничи размера на УС на 5 лица и да отпадне Контролния 
съвет, което би облекчило управлението на сдружението. За целта той предложи да се 
направят необходимите промени в Устава, които да позволят това.  

По т.4 от дневния ред Председателят на Управителният съвет предложи да се свика Общо 
събрание, което да вземе отношение по Годишния доклад, бюджета за 2017 г., предлаганите 
промените в Устава и произтичащите от тях редуциране състава на УС и отпадането на КС.  

УС на МИГ Тервел-Крушари    

РЕШИ: 

Свиква Общо събрание на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ на 7 февруари 2017 година от 17:00 ч.  в 
залата на общ. Тервел при следния дневен ред: 

1. Промени в Устава на Сдружението. 

2. Прекратяване правомощията на членове на Управителния съвет. 

3. Прекратяване правомощията на членовете на Контролния съвет. 

4. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за ВОМР.  

5. Приемане бюджета за 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на 

Сдружение МИГ Тервел- Крушари  

6. Разни. 

Поканата за ОС да се постави на официалното табло за обяви и съобщения на общини 
Тервел и Крушари, както и на офиса на МИГ-а. Членовете на Сдружението да се информират 
допълнително чрез писмени покани, връчени лично.  

 
 

Председател на УС:  …................. / Живко Георгиев/   

Членове на УС: 

Шенол Мехмед Али ........................  Христо Христов  ……………………… 

Невена Денева   ........................ Валентин Петров ........................   


