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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ,  

ПРОВЕДЕНО НА 18.04.2017г. 

 
Днес 18.04.2017г., 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. 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 и 

се протоколира от г-жа Елка Велчева. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на възможността за преработване на Стратегията за ВОМР, като 

в нея да бъдат включени мерки с финансиране от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  

2. Вземане на решение определяне на организационната структура и щата на 

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ 

3. Други 

 

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

УС. Той запозна присъстващите с по-големите финансови възможности на 

многофондовите Стратегии – ако Стратегията касае само Програмата за развитие на 

селските райони бюджетът е с максимална стойност левовата равностойност на 

1 000 000 евро, докато при включване на мерки от ОП РЧР публичния принос в 

бюджета на Стратегията се увеличава с левовата равностойност на 760 000 евро. Г-н 

Николов разясни, че от ОПРЧР от една страна могат да се финансират дейности, 

насочени към включването на групи в неравностойно положение на пазара на труда. 

Ще бъдат предоставени инвестиции за предприятията, насочени към подобряване 

качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите. Друг вид 

мерки, които биха могли да бъдат финансирани от ОПРЧР чрез ВОМР, са мерки за 

подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в 

риск от социално изключване лица. Тази помощ ще подпомогне нуждаещите се от 

социална подкрепа и ще предостави нови възможности за подобряване на доходите и 

стандарта на живот на местните общности. 

 Председателстващият заседанието уведоми останалите членове, че за 

преработване на Стратегията трябва да бъде нает експерт с достатъчно опит в тази 

сфера. 

 

След извършените разисквания, Управителния съвет с пълно мнозинство от 

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

1. Приема да бъде преработена Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – 

Стралджа 2016г.“, като от еднофондова да стане многофондова, чрез 

включване на мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020. 
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2. Възлага на Николай Николов – председател на УС да сключи договор за 

преработване на Стратегията за ВОМР с изпълнител с доказан експертен 

опит в сферата на подготовката и управлението на такъв вид стратегически 

документи. 

 

По втора точка от дневния ред г-н Николов информира членовете на УС, че е 

съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Местната 

инициативна група осигурява за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР 

служители на пълен работен ден за позициите изпълнителен директор и експерт по 

прилагане на стратегията за ВОМР. При необходимост могат да се наемат и други 

служители за изпълнение на стратегията. 

Г-н Николов предложи да се запазят определените и в Правилата за реда за 

осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на 

имуществото на сдружение с нестопанска цел „МИГ – Стралджа 2016г.” две щатни 

бройки за позициите изпълнителен директор и експерт по прилагане на стратегията. 

При необходимост ще бъде сключен граждански договор със счетоводител. 

 

След извършените разисквания, Управителния съвет с пълно мнозинство от 

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

 

Приема Организационната структура и числения състав на „МИГ – Стралджа 

2016г.“ да са както следва: 

1. Изпълнителен директор 

2. Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР 

Обща численост: 2 /две/ щатни бройки 

 

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.” 


