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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – СТРАЛДЖА 2016”, 
 ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2018 г. 

 
 
 

Днес 28.06.2018 г. от 14.00 ч. в гр.Стралджа, на адрес ул.”Хемус” №12 в заседателната 
залана в сградата на общинска администрация Стралджа се проведе Общо събрание на 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа  2016”. Събранието се 
свиква във връзка с Решение на Управителният Съвет на СНЦ „Местна инициативна група - 
Стралджа 2016г.” взето на заседание от 30.05.2018 г.на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от 
Устава на Сдружението 

Събранието е свикано с публична покана, обявена на 14.06.2018 г. на сайта на Община 
Стралджа и на сайта на „МИГ-Стралджа 2016” и поставена на местата за обявления в офиса на 
управлението на МИГ и в Община Стралджа. 

На Събранието присъстваха 20 души. При проверката на кворума се установи, че такъв 
съществува и събранието може да започне в предварително обявеният час. 

Председателстващ събранието беше Николай Николов – председател на УС на „МИГ-
Стралджа 2016”, а за протоколчик бе избрана Елка Велчева 

Председателя предложи на обсъждане обявения дневен ред, а именно: 
 

1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“; 

2. Вземане на решение за кандидатстване СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ 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. 

3. Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ през 2017 година; 

4. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ за 2017 година; 

5. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ - 

Стралджа 2016“ през 2017 година; 

6. Определяне размера на годишния членски внос за 2018 година; 

7. Приемане на бюджета СНЦ „Стралджа 2016“ за 2018 година; 

8. Освобождаване и избор на нови членове на УС 
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9. Решение за пререгистрация на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията 

10. Други 

Николай Николов предложи на присъстващите да гласуват, така предложения дневен ред. 
Нямаше предложения за корекции и допълнения и членовете пристъпиха към гласуване, като 
взеха следното РЕШЕНИЕ: 

Дневния ред се приема във вида, който е определен и всяка точка ще се обсъжда и гласува 
отделно от членовете. 

 
Гласували „за” – 20 
Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 
 
По 1-ва точка от Дневния ред председателстващия даде думата на г-н Щерьо Черногоров 

– ИД на „МИГ - Стралджа 2016“ да запознае присъстващите с предложените промени на 
Стратегията. Г-н Черногоров обясни причината за тези промени във връзка с промяна на 
нормативната наредба и разясни накратко очакваните срокове на отваряне на прием на проектни 
предложения и какво е необходимо да знаят потенциалните кандидати за изготвянето на 
качествени и успешни проектни предложения 

 
След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 

следното РЕШЕНИЕ: 
 Одобрява промените в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ - Стралджа 2016“; 
 
Гласували „за” – 20 
Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 

 
По 2-ра точка от Дневния ред Николай Николов отново даде думата на г-н Щерьо 

Черногоров – ИД на „МИГ - Стралджа 2016“ да запознае присъстващите с подмярка 
19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. 
Г-н Черногоров запозна присъстващите със същността на подмярката, като отбеляза-сумата за 
финансиране - до 100% в зависимост от приложимия режим на държавна помощ, Разходи за 
сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-териториално сътрудничество)    
или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с 
територии в трети държави (транснационално сътрудничество):Максималната стойност на 
допустимите разходи, които са принос на всеки един от кандидатите  партньори по проекта е в 
размер до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и 
100 000 евро за транснационално сътрудничество. 

След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 
следното РЕШЕНИЕ: 
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 Одобрява решениението за кандидатстване СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ 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 ; 

 
Гласували „за” – 20 
Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 

 
По 3-та точка от Дневния ред Николай Николов запозна присъстващите с Доклад за 

дейността на УС на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ през 2017 година 
След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 

следното РЕШЕНИЕ: 
 Приема Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ през 2017 година 
 
Гласували „за” – 20 
Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 
 
По 4-та точка от Дневния ред Николай Николов запозна присъстващите с Годишния 

финансов отчет на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ за 2017 година 
След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 

следното РЕШЕНИЕ: 
 Приема Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ за 2017 година 
 
Гласували „за” – 20 
Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 
 
По 5-та точка от Дневния ред Николай Николов запозна присъстващите с Годишния 

доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ през 2017 година 
По т.5 не постъпиха никакви предложения за разисквания и се пристъпи към гласуване, 

като Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: 
 Приема Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ - 

Стралджа 2016“ през 2017 година 
 
Гласували „за” – 20 
Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 
 
По 6-та точка от Дневния ред Николай Николов предложи на обсъждане въпроса за 

Определяне размера на годишния членски внос за 2018 година; Предложено бе членския внос да 
бъде в размер на 15 лв. за година за всички членове на Общото събрание. Целта е размера му да е 
реалистичен и той да бъде реално събираем. 



 

                             
 Европейски съюз 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016" 

 

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие № РД 50-42/27.04..2018 г.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 Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020. 
 

4 

След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 
следното РЕШЕНИЕ: 

 Определяне размера на годишния членски внос за 2018 година на  15 лв. за година нза 
всички членове на Общото събрание                 

 
Гласували „за” – 20 
Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 

 
По 7-ма точка от Дневния ред Николай Николов представи на вниманието на членовете 

бюджета СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ за 2018 година. Г-н Черногоров даде някои пояснения по 
въпроса, както и начина за неговото разходване.  

След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 
следното РЕШЕНИЕ: 

 Приема бюджета СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ за 2018 година 
 
Гласували „за” – 20 
Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 

 
По 8-ма точка от Дневния ред Николай Николов предложи във връзка с предстоящата 

активна работа на УС на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ да бъде извършена следната промяна в 
УС: 

Тодор Добрев Атанасов, представител на СНЦ „Младежта за просперитета на гр.Стралджа” 
– да бъде освободен, поради ангажименти от негова страна затрудняващи пълноценното му 
участие в работатана УС, като същият остава член на ОС. На негово място бе предложена г-жа 
Стоянка Йорданова Костадинова, представляваща СНЦ „Диабет – гр.Стралджа”, досегашен член 
на Общото Събрание.  

След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 
следното РЕШЕНИЕ: 

Освобождава Тодор Добрев Атанасов, представител на СНЦ „Младежта за просперитета на 
гр.Стралджа” като член на УС н на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ и избира на негово място 
Стоянка Йорданова Костадинова, представляваща СНЦ „Диабет – гр.Стралджа”. 
 

Гласували „за” – 20 
Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 

 
По 9-та точка от Дневния ред Николай Николов запозна събранието със Закона за 

изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и с произтичщата от 
това необходимост от пререгистрация на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ в Търговския регистър 
към Агенция по вписванията. 

След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе 
следното РЕШЕНИЕ: 
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Одобрява решението за пререгистрация на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ в Търговския 
регистър към Агенция по вписванията 
 

Гласували „за” – 20 
Гласували „против” – няма 
Гласували „въздържал се” – няма 

 
По 10-та точка от Дневния ред, нямаше предложения и разисквания. Така дневният ред бе 

изчерпан и Общото събрание на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ бе закрито. 
 
 
 
 
 
Председателстващ Събранието:…………………………….. 
 
 
Протоколчик:……………………………….. 
 
 
 


