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ПРОТОКОЛ 
 

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

 ПРОВЕДЕНО НА 25.02.2019 г. 

 
 

Днес 25.02.2019 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 свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“ ; 

2. Приемане на промяна в Индикативния график на процедурите за приемите по съответните мерки от 

стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016” за 2019 година 

 

Първа точка  

По първа точка г-н Николай Николов, председател на УС, предложи свикването на Общо събрание 

на Сдружението да бъде на 12.03.2019 г. от 14.00 часа, при следния дневен ред:  

1. Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ през 2018 година; 

          2. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016“ за 2018 година; 

            3. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ - Стралджа 

2016“ през 2018 година; 

          4. Приемане на бюджета СНЦ „Стралджа 2016“ за 2019 година; 

          5. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабна инфраструктура“ , 
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Процедура № BG06RDNP001-19.088 от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ - външни 

оценители и  членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ; 

         6. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 6.4.1  „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ , Процедура № BG06RDNP001-19.187 от ПРСР от Стратегия за ВОМР 

на МИГ - външни оценители и  членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото 

събрание на МИГ; 

     7. Други 

 След обсъждане, бе проведено гласуване за одобрение на предложението да се приемат 

корекциите в Насоките 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 “  и новата обява. Същото бе гласувано и одобрено с /5/ „ЗА“, 0 

- „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ / 

 

РЕШЕНИЕ №1 

                    УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” свика Общо събрание на Сдружението на 

07.01.2019 г. от 14.00 часа, с приетия дневен ред.  

 

Втора точка  
По втора точка г-н Николай Николов запозна останалите членове с актуализирания 

Индикативен график на процедурите за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР 

на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”, за 2019 г. 

        Актуализацията на Индикативния график засяга предвидените през 2019 г. приеми по мерки 

4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2. „Инвестиции в преработката/маркетинг на 

селскостопански продукти” и 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” които се коригират съгласно готовността за разаработването на 

насоки към тях. За  мярка 22 Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, 

продукти и местна култура, ще бъде определен допълнително срок за прием след подписване на 

споразумение за промяна на СВОМР. 

След запознаване и обсъждане на Индикативния график Управителният съвет при гласували 5 - 

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

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” одобрява актуализираният Индикативен график на 

процедурите за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-

Стралджа 2016”, както следва: 

Обявяване на прием по мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” с начало 

м.юни 2019 г. и краен срок м.септември 2019 г. 

Обявяване на прием по мерки 4.2. „Инвестиции в преработката/маркетинг на 

селскостопански продукти” с начало м.ноември 2019 г. и краен срок м.декември 2019 г. 

Обявяване на прием по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура” с начало м.октомври 2019 г. и краен срок м.декември 

2019 г. 

 

 

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито. 
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Протоколчик…………П …………………………. 

                                     /Елка Велчева/ 

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

                                                                                         /Николай Николов/            
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