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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ,  

ПРОВЕДЕНО НА 07.06.2017г. 
 

 

Днес 07.06.2017г., 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; 

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. Вземане на решение за свикване на общо събрание на „Местна инициативна 

група - Стралджа 2016г.” със следния дневен ред: 

- Вземане на решение за одобрение на актуализираната Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“. 

 

- Освобождаване на член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 

2016г.“ и избиране на нов. 

 

- Други. 

 

По дневния ред г-н Николов информира членовете на УС, че е финализирана 

актуализацията на Стратегията за ВОМР, както и че е получено съгласувателно 

становище за нея от РИОСВ. Необходимо е приемането на Стратегията от общото 

събрание. 

Във връзка с изискванията за равнопоставено представителство на трите сектора 

- публичен, стопански и нестопански, в управителния съвет, в УС на МИГ - Стралджа 

2016 г. трябва да има например, 2 представители на бизнеса, 2 на нестопанския сектор 

(читалища и НПО) и един от общината. 

В случая, като представител на нестопанския сектор в УС е включено 

Сдружение "Информационен бизнес център - Стралджа", като ЮЛНЦ. 

В същото време, съгласно преходните и заключителни разпоредби на Наредба 

22, както и съгласно Насоките за кандидатстване по втора покана по подмярка 19.2, за 

представител на стопанския сектор се определят: 

„Представител на стопанския сектор“ е лице, регистрирано да извършва дейност 

по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и 

защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска 

дейност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност. 

Съгласно тази дефиниция има възможност за двояко тълкуване на статута на 

Сдружение "Информационен бизнес център - Стралджа" - дали е представител на 

бизнеса (стопанския сектор) или на нестопанския (като НПО) и риск да се приеме, че е 
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представител на стопанския сектор. В този случай в УС ще станат 3 представители на 

бизнеса и ще се наруши изискването нито един от трите сектора да няма повече от 49% 

от гласовете. Това води до недопустимост на МИГ (т.е. отхвърляне на кандидатурата на 

МИГ). 

В тази връзка е добре да се предприемат мерки за избягване на подобна 

ситуация. За целта е необходимо да се направят промени в членовете на УС - да се 

избере друг член на УС от нестопанския сектор, за който няма да има подобни 

съмнения за принадлежност към нестопанския сектор. 

 

След извършените разисквания, Управителния съвет с пълно мнозинство от 

присъстващите членове с право на глас /4 гласа „за”/ РЕШИ:  

 

Да се свика общо събрание на 30.06.2017г. от 10,00 в сградата на община 

Стралджа при следния дневен ред: 
1. Вземане на решение за одобрение на актуализираната Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“. 

 

2. Освобождаване на член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“ 

и избиране на нов. 

 

3. Други. 

 

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 СНЦ „МИГ – СТРАЛДЖА 2016г.” 

      

 

 

         ПРОТОКОЛЧИК: 

                                         ЕЛКА ВЕЛЧЕВА 

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


