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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ,  

ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2017г. 
 

 

Днес 27.07.2017г., 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; 

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

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

- Вземане на решение за изменение и допълване на устава на СНЦ „МИГ-

Стралджа 2016г.“. 

- Други. 

 

2. Други. 

 

По първа точка от дневния ред председателя на УС уведоми присъстващите, че е 

започнала подготовката за кандидатстване за финансирането на СВОМР. При 

проучването на документи за кандидатстване и информация по схемата е установен 

пропуск в приетия от общото събрание устав. В чл. 13, ал. 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. е записано: „Правомощията на изпълнителния директор се 

определят в устава на МИГ и в трудовия му договор“. Тези изисквания са заложени и в 

насоките за кандидатстване и в критериите за административно съответствие. Поради 

тази причина уставът трябва да бъде изменен и допълнен с текстове в които да бъдат 

разписани правомощията на изпълнителния директор. Г-н Николов се ангажира с 

подготовката на измененията в устава. 

 

След извършените разисквания, Управителния съвет с пълно мнозинство от 

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

 

Да се свика общо събрание на 13.08.2017г. от 10,00 в сградата на община 

Стралджа при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за изменение и допълване на устава на СНЦ „МИГ-

Стралджа 2016г.“. 
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2. Други. 

 

 

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.” 


