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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016" 
 

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 
развитие № РД 50-42/27.04..2018 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 Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020. 
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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – 

СТРАЛДЖА 2016”, 
 ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2018 г. 

 

 

 
Днес 30.07.2018 г. в гр.Стралджа, на адрес ул.”Хемус” №12 се проведе заседание на УС на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа  2016”.Заседанието е свикано от 

председателя на УС с начален час 17.00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016”. 

На него присъстват всички членове на УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016”, т.е. 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 Вълчева 

 
Заседанието протече при следния дневен ред:  

1. Вземане на решение за утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на територията на 

МИГ – Стралджа 2016свикване на Общо събрание на СНЦ „Стралджа 2016г.“  

 

По първа точка г-н Николай Николов, председател на УС, запозна останалите членове на УС с Доклада 

на Щерьо Черногоров – Изпълнителен директор на СНЦ  „МИГ – Стралджа 2016“ относно Проект за 

насоки за кандидатстване за провеждане на процедура за Подбор на проектни предложения по мярка 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка                         

по мащаби инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 

територията на”МИГ-Стралджа 2016” 

След запознаване с Доклада и обсъждане по тази точка от дневния ред, бе проведено гласуване за 

одобрение на Проекта за насоки за кандидатстване за провеждане на процедура за Подбор на проектни 

предложения по мярка Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка  по мащаби инфраструктура“. Същото бе одобрено с пълно мнозинство /5 гласа „за”/ 

 

РЕШЕНИЕ: УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016” упълномощава Председателя на УС да утвърди 

Проект за насоки за кандидатстване за провеждане на процедура за Подбор на проектни предложения по 
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мярка Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка                         

по мащаби инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 

територията на”МИГ-Стралджа 2016”             

 

 

Протоколчик………………П………………………. 

                                     /Елка Велчева/ 

 

 

 

Председател на УС на МИГ – Стралджа 2016:                   П 

                                                                                         /Николай Николов/ 


