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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 

18.08.2016г. 
Днес 18.08.2016г., 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. Дичко Илиев Дичев- член; 

4. Тодор Добрев Атанасов - член; 

5. Елка Гочева Велчева - член; 

Заседанието има нужния кворум за провеждане и вземане на решения. 

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

Заседанието се протоколира от г-жа Елка Велчева. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на постъпили заявления за членство в сдружение с нестопанска 

цел „МИГ – Стралджа 2016г.” и приемане на новите членове. 

 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Николай Николов – председател на 

УС. Той представи на присъстващите постъпилите четири заявления за членство от: 

- "Лужецки" ООД 

- НЧ "Изгрев - 1929", с. Саранско 

- НЧ "Иван Вазов - 1942", с. Богорово 

- Сдружение „Диабет - Стралджа" 

Г-н Николов запозна присъстващите с критериите за оценка на Стратегиите за 

ВОМР и по-точно тези по отношение на броя членове в колективния върховен орган, 

който носи точки при оценка на Стратегиите за ВОМР. С приемането на новите 

членове общият брой на членовете на „МИГ – Стралджа 2016г.” ще стане 31, което ще 

добави още една точка към оценката. 

След извършените разисквания Управителния съвет с пълно мнозинство от 

присъстващите членове с право на глас /5 гласа „за”/ РЕШИ:  

1. Приема следните нови членове в СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”: 

- "Лужецки" ООД 

- НЧ "Изгрев - 1929", с. Саранско 

- НЧ "Иван Вазов - 1942", с. Богорово 

- Сдружение „Диабет - Стралджа" 

2. Възлага на Николай Николов – председател на УС да информира членовете 

на Общото събрание на следващото му заседание за новоприетите членове. 

 

Поради изчерпване на дневния ред в 18:30 часа председателя на УС г-н Николай 

Николов закри заседанието.               

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО:                                                  

                                                  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

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

      

       ПРОТОКОЛЧИК: 

 ЕЛКА ВЕЛЧЕВА 

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


