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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ,  

ПРОВЕДЕНО НА 08.02.2018г. 
 

 

Днес 08.02.2018г., в гр. Стралджа, на адрес ул. „Хемус“ № 10 се проведе 

заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - 

Стралджа 2016г.”. Заседанието е свикано от председателя на УС с начален час 17.00 

часа и на него присъстват следните членове: 

 

1. Николай Вълчев Николов – председател на УС; 

2. Атанас Киров Киров  - член; 

3. Тодор Добрев Атанасов - член; 

4. Елка Гочева Велчева - член; 

5. Едрьо Шидерски – член 

 

Заседанието има нужния кворум за провеждане и вземане на решения. 

Заседанието се председателства от председателя на УС г-н Николай Николов и 

се протоколира от г-жа Елка Велчева. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Избор на нов Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – 

Стралджа 2016г.“. 

2. Други. 

 

По т. 1 от дневния ред г-н Николов припомни на присъстващите, че поради 

наложилата се смяна на персонала на СНЦ “МИГ СТРАЛДЖА  - 2016г.“, на 

предходното събрание на Управителния съвет за експерт по прилагане на Стратегията 

за ВОМР беше избрана Мария Брощилова.  

От представените документи беше видно, че г-жа Брощилова има опит от 

прилагане на Подхода „ЛИДЕР“, но в последствие се установи, че въпреки всичко 

позициите, които е заемала не отговарят на дефиницията, заложена в Наредба № 

22/14.12.2015г. 

За позицията експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР, г-н Николов 

предложи да бъде избран Христо Тодоров Медаров, който отговаря изцяло на 

посочените в Наредба № 22/14.12.15г. изисквания за позицията „Експерт по прилагане 

на Стратегията за ВОМР“ - г-н Медаров е изпълнявал длъжността изпълнителен 

директор на МИГ -  Тунджа през предходния планов период и има богат опит в 

управлението на европейски проекти. 

 

Председателят даде думата на членовете на УС за други предложения. Такива не 

бяха направени.  

След кратко обсъждане, Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ 

с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас /5 гласа „за”/ взе 

следните 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

На основание чл. 21, т. 4 и чл. 42 от Устава на сдружението, Управителния съвет 

на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“: 
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І.   Възлага на председателя на УС да прекрати трудовия договор с Мария 

Брощилова. 

ІІ.   Избира за Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – 

Стралджа 2016г.“ Христо Тодоров Медаров, с постоянен адрес: София 1700, ж.к 

Младост 1, бл. 88, вх. А ап. 53. 

ІІІ.  Възлага на председателя на УС да сключи трудов договор с избраното лице. 

 

По точка 2 нямаше дискусии. 

 

Поради изчерпване на дневния ред в 17:45 часа председателя на УС г-н Николай 

Николов закри заседанието.         

       

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО:                                                  

                                         НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СНЦ „МИГ – СТРАЛДЖА 2016г.” 

      

 

 

         ПРОТОКОЛЧИК: 

                                         ЕЛКА ВЕЛЧЕВА 

                                         ЧЛЕН НА УС НА СНЦ „МИГ – СТРАЛДЖА 2016г.” 


