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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – 
СТРАЛДЖА 2016г.”, 

 ПРОВЕДЕНО НА 14.11.2018 г. 
 

Днес 14.11.2018 г. 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 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” 

и на него присъстват следните членове: 

 

Николай Вълчев Николов – председател на УС 

Атанас Киров Киров – член 

Елка Гочева Велчева – член 

Едрьо Вълев Шидерски – член 

Стоянка Йорданова Костадинова - член 

            

Заседанието има нужния кворум за провеждане и вземане на решения съгласно чл.37, ал.5 от 

Устава на сдружението. 

Заседанието се председателства от председателя на УС г-н Николай Николов и се протоколира от 

г-жа Елка Вълчева 

На заседанието присъства и Щерьо Черногоров – ИД 

 

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 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”  

2. Приемане на Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от ОС на СНЦ 

„МИГ-Стралджа 2016г.” за участие в комисии за подбор на проектни предложения 

3. Приемане на Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни в СНЦ 

„МИГ-Стралджа 2016г.” 

4. Вземане на решение за приемане и напускане на членове на Общото събрание съгласно 

чл.35, т.9 от Устава на Сдружението 

 

Първа точка  

.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 2016г.“ 

относно Проект за насоки за кандидатстване за провеждане на процедура за Подбор на проектни 

предложения по мярка Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от 

стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на”МИГ-

Стралджа 2016г.” 
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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 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности “.  

Същото бе гласувано и одобрено с /4/ „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ / 

Eлка Велчева не участва в обсъждането  и гласуването поради възможност от конфликт на 

интереси 

РЕШЕНИЕ №1 

                    УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”  упълномощава Председателя на УС да 

утвърди Проект за насоки за кандидатстване за провеждане на процедура за Подбор на проектни 

предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности “ от стратегията 

за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на”МИГ-Стралджа 2016г.” 

 

Втора точка  
.По втора точка г-н Николай Николов, председател на УС, запозна останалите членове на УС с 

изготвените Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от ОС на СНЦ „МИГ-

Стралджа 2016г.” за участие в комисии за подбор на проектни предложения 

След запознаване и обсъждане на гореспоменатия  документ от членовете наУС бе проведено 

гласуване на предложението. Същото бе прието с пълно мнозинство /5 гласа „за”/ 

РЕШЕНИЕ № 2 
 УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” одобрява Вътрешни правила за провеждане на подбор на 

членове от ОС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” за участие в комисии за подбор на проектни 

предложения  
 

Трета точка  

.По трета точка г-н Николай Николов, председател на УС, запозна останалите членове на УС с 

изготвеният Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни в СНЦ „МИГ-

Стралджа 2016г.” 

След запознаване и обсъждане на гореспоменатия  документ от членовете наУС бе проведено 

гласуване на предложението. Същото бе прието с пълно мнозинство /5 гласа „за”/ 

РЕШЕНИЕ № 3 

 УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” одобрява Правилник за набиране, обработване и 

съхранение на лични данни в СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” 
 

Четвърта точка 

По четвърта точка от дневния ред докладва г-н Николай Николов – председател на УС. Той 

представи на присъстващите постъпилите пет заявления за членство от: 

- "Варовик-комерс" ЕООД – с.Каменец 

- ЕТ „Каливана – Иванка Георгиева” – с.Каменец 

- НЧ "Просвета - 1927", с. Иречеково 

- НЧ „Изгрев – 1958”, с.Джинот 

- НЧ „Съгласие – 2009”, с.Атолово 

Г-н Николов запозна присъстващите и с постъпили заявления за напускане на Общото 

събрание от: 

- НЧ „Пробуда - 1997”, с.Маленово 

- НЧ „Изгрев – 1929”, с.Саранско   
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- ЗП Георги Иванов Алексиев 

Председателят предложи вземане на решение за приемане и напускане на членове на Общото 

събрание съгласно чл.35, т.9 от Устава на Сдружението. Той поясни, че евентуалните промени в членовете 
на ОС не нарушава изискуемото секторно представителство в СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”   
След запознаване и обсъждане на постъпилите заявления Управителният съвет при гласували 5 - 

„ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение  

РЕШЕНИЕ № 4 

Приема следните нови членове в СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”: 

- "Варовик-комерс" ЕООД – с.Каменец 

-  ЕТ „Каливана – Иванка Георгиева” – с.Каменец 

-  НЧ "Просвета - 1927", с. Иречеково 

-  НЧ „Изгрев – 1958”, с.Джинот 

-  НЧ „Съгласие – 2009”, с.Атолово 

Прекратява членството в СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” на: 

- НЧ „Пробуда - 1997”, с.Маленово 

- НЧ „Изгрев – 1929”, с.Саранско   

- ЗП Георги Иванов Алексиев 

Възлага на Николай Николов – председател на УС да информира членовете на Общото събрание 

на следващото му заседание за новоприетите и напуснали членове. 
 

Поради изчерпване надневният ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

Протоколчик……………П …………………………. 

                                     /Елка Велчева/ 

Председател на УС на МИГ – Стралджа 2016г.:                   П 

                                                                                         /Николай Николов/            
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