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СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ 

 

ПРОТОКОЛ 

 №3 

от заседание на Управителния съвет на СНЦ “МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО” 

 

 

 

Днес 12.01.2023 г. (четвъртък) от 10,00 часа в сградата на Община Аксаково 
на адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 б, етаж 7, стая №8 се 
проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Девня – Аксаково”, със 
седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58б. 

В поканата за насроченото заседание е вписан дневен ред и са приложени 
материали, които са предоставени на членовете на УС на 11.01.2023 г. 

Заседанието е редовно свикано от г-н Свилен Шитов - Председател на УС на СНЦ 
“МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО”. 

От петимата членове на Управителния съвет, на заседанието присъстваха:  

1. Свилен Шитов – Председател на УС 

2. Инж. Атанас Стоилов – Зам. председател на УС 

3. Даниел Йорданов – член на УС 

4. Велико Бербенков – член на УС 

5. Елена Кетева - Няголова - член на УС.  

Има кворум. Заседанието е редовно свикано и може да взема решения. 

На заседанието присъства и персонала на МИГ „Девня – Аксаково”, в състав: 
Тодор Зафиров – Изпълнителен директор, Ивелина Карахристова – Експерт по 
изпълнението на СВОМР и Женя Георгиева – счетоводител. 

Заседанието на УС откри Свилен Шитов – Председател на УС, който предложи, 
то да протече при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за 
водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ „Девня – Аксаково“ по 
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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 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 година. 

    Вносител: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор 

2. Приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2022 година. 

    Вносител: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор 

3. Разглеждане и приемане на годишния счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково” за 2022 година. 

    Вносител: Женя Георгиева – Счетоводител 

4. Приемане бюджета СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” за 2022 година. 

    Вносител: Женя Георгиева – Счетоводител 

5. Вземане на решение за свикване на общото събрание. 

    Вносител: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор 

Г-н Шитов подложи на гласуване дневния ред. 

След проведеното гласуване бе установен следният резултат: 

Гласували:        „ЗА“: 5 

          „ПРОТИВ“: 0 

   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Дневният ред на заседанието се приема с 5 /пет / гласа. 

 

По т.1 от дневния ред: Приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението 
на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по 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 Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 
2022 година. 

Председателят на УС даде думата на Изпълнителния директор, г-н Зафиров. Г-н 
Зафиров обясни че докладът е изготвен по образец и съгласно разпоредбите на чл. 62, 
т.15 от Наредба 22/14.12.2015г., в срок до 15 февруари 2023 година трябва да бъде 
представен от МИГ „Девня – Аксаково“  на УО на програмите финансиращи СВОМР. 
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След обсъждане на предварително предоставения доклад, членовете на УС взеха 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.35, ал.14 от Устава, УС на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, 
Управителният съвет приема годишен доклад на МИГ „Девня – Аксаково“ за отчитане 

изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по 
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 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 година и 
възлага на Изпълнителният директор да го внесе за одобрение на предстоящото 
заседание на Общото събрание. 

Гласували:      „ЗА“: 5 

                  „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

По т. 1 от дневния ред предложението се приема с 5 /пет/ гласа. 

 

По т.2 от дневния ред: Приемане на годишен доклад за извършените дейности 
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 
19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2022 година. 

Г-н Шитов даде думата на Изпълнителния директор, г-н Зафиров, който 
информира УС, че докладът е изготвен по образец, утвърден със заповед от министъра 
на земеделието и храните, като на основание чл.16, ал.1 от Наредба 1/22.01.2016 г., 
всяка година в срок до 31 януари се подава от МИГ в УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 

След обсъждане на предварително предоставения доклад, членовете на УС взеха 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.35, ал.14 от Устава, УС на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, 
Управителният съвет приема годишен доклад за извършените дейности по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2022 година и възлага на 
Изпълнителния директор да го внесе за одобрение на предстоящото заседание на 
Общото събрание. 

Гласували:      „ЗА“: 5 
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                  „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Решението по т.2 се приема с 5 /пет/ гласа. 

 

По т.3 от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишния счетоводен отчет 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” за 2022 година. 

Членовете на УС обсъдиха предварително предоставения им отчет, след което УС 
взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.35, ал.10 от Устава, УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” приема 
годишния счетоводен отчет за 2022 година и възлага на Изпълнителния директор да 
внесе отчета за одобряване на предстоящото заседание на Общото събрание. 

Гласували:      „ЗА“: 5 

                  „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Решението по т.3 се приема с 5 /пет/ гласа. 

 

По т.4 от дневния ред: Приемане бюджета на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” за 
2022 година. 

След разглеждане и обсъждане на предварително предоставения проект за 
бюджет на сдружението за 2023 г., УС взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл.35, ал.11 от Устава Управителният съвет приема проекта за 
бюджет на сдружението за 2022 г. с приходна част в размер на 503 977,00 лв. и 
разходна част в размер на 503 977,00 лв. 

2. Управителният съвет възлага на Изпълнителният директор да внесе приетия 
бюджет за разглеждане на предстоящото заседание на Общото събрание. 

Гласували:      „ЗА“: 5 

                  „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Решението по т.4 се приема с 5 /пет/ гласа. 
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По т.5 от дневния ред: Вземане на решение за свикване на общото събрание. 

След обсъждане на подходящите дати за насрочване на годишно отчетно 
заседание на Общото събрание на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, членовете на УС взеха 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл.24, ал.1 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, УС свиква 
Общото събрание на годишно отчетно заседание, което ще се проведе в четвъртък, 26 
януари 2023 г., от 12.00 часа,  в сградата на Център за подкрепа на личностно 
развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (до сградата на 
читалището), при следния 

  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разглеждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на 
Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ „Девня – 
Аксаково“ по 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 2022 година. 

2. Разглеждане и Приемане на годишен доклад за извършените дейности по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2022 година. 

3. Разглеждане и одобряване на годишен счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково” за 2022 година. 

4. Разглеждане и приемане бюджет на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” за 2023 
година. 

 

Гласували:      „ЗА“: 5 

                  „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

Решението по т.5 се приема с 5 /пет/ гласа. 

Няма постъпили предложения за разглеждане на други въпроси. 
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Присъствали членове на Управителен съвет на СНЦ „ МИГ Девня – Аксаково“: 

1. Свилен Шитов    

           / п / 

2. инж. Атанас Стоилов 

             / п / 

3. Даниел Йорданов 

            / п / 

  

4. Велико Бербенков 

          / п / 

         

       5. Елена Кетева – Няголова / п / 

 

 

Протоколчик: 

Женя Георгиева    / п / 

 

Приложение: 

1. Материали към Дневния ред на заседанието на УС. 
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