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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ,  

ПРОВЕДЕНО НА 20.01.2018г. 
 

 

Днес 20.01.2018г., 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 нови Изпълнителен директор и Експерт по прилагане на Стратегията за 

ВОМР на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“. 

2. Други. 

 

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

19.01.2018г. е получено писмо от МЗХГ с което се изисква представянето на документи 

преди предстоящото подписване на договора за финансиране на Стратегията за ВОМР. 

Едни от тези документи са трудови договори с лицата, които ще бъдат наети за 

позициите „Изпълнителен директор“ и „Експерт по прилагане на Стратегията за 

ВОМР“. 

Г-н Николов припомни, че с Решение на Управителния съвет за изпълнителен 

директор беше избрана Петя Александрова Шиварова, а за експерт по прилагане на 

Стратегията за ВОМР - Щерьо Чавдаров Черногоров, като документите за тези лица 

бяха представени при кандидатстването за одобрение на Стратегията за ВОМР.  Г-н 

Николов информира присъстващите, че към настоящия момент г-жа Шиварова е в 

невъзможност да изпълни поетите към СНЦ „МИГ - СТРАЛДЖА 2016г.“ задължения, 

поради което се налага да бъде избрано друго лице за позицията „изпълнителен 

директор“. Председателят поясни, че г-н Черногоров, първоначално определен за 

експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР, притежава еквивалентен опит на този 

на г-жа Шиварова, т.е. той отговаря на изискванията и на условията, при които е 

оценено първоначално одобреното лице - има управленски опит за период над 5 

години, опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други 

международни донори и повече от 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР. 

Г-н Николов предложи за изпълнителен директор да бъде избран Щерьо 

Чавдаров Черногоров.  

За овакантеното място на експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР, г-н 

Николов предложи да бъде избрана Мария Чанева Брощилова. 

Г-жа Брощилова притежава опит в реализиране на проекти/договори, 

финансирани от ЕС или други международни донори и има повече от 1 г. опит в 
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изпълнението на подхода ЛИДЕР, т.е. тя отговаря на изискванията и на условията, при 

които е оценено първоначално одобреното лице.  

 

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 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

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

на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“: 

I. Избира за Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“  

Щерьо Чавдаров Черногоров с постоянен адрес: град Карнобат, ул. „Хаджи Димитър“ 

№ 10. 

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

Стралджа 2016г.“ Мария Чанева Брощилова, с постоянен адрес: Бургас 8008, к-с 

Изгрев, блок 38, вход 4, ап.19. 

III. Възлага на председателя на УС да сключи трудови договори с избраните 

лица. 

 

По точка 2 г-н Николов запозна присъстващите с писмото от МЗХГ и ги 

информира, че е необходимо най-късно до 26.01.2018г. да представят свидетелства за 

съдимост, документи за липса на задължения от НАП и от общината, и изискуемата 

декларация, за да може документите да се представят в срок пред МЗХГ. 

 

Поради изчерпване на дневния ред в 18:00 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.” 


