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ПРОТОКОЛ 
 

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

 ПРОВЕДЕНО НА 25.06.2019 г. 

 
 

Днес 25.06.2019 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 Стоянка Костадинова 

На заседанието присъства и Щерьо Чавдаров Черногоров – ИД 

 

Заседанието протече при следния дневен ред:  

       1.   Одобрение на правилата за работа на Комисиите за подбор на проектни предложения 

по процедури 

 BG05M9OP001-1.062 „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“-„Подобряване качеството на работната 

сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“ Мярка 1.6 ОП(РЧР) 

BG05M9OP001-1.070 МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Местни инициативи за заетост за 

търсещите работа и неактивните лица“ Мярка 1.1-3 ОП(РЧР) 

BG05M9OP001-2.066 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за 

социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“ Мярка 2.3 ОП(РЧР) 

BG05M9OP001-2.072 „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.- Интегрирани услуги за социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, Мярка 2.1 ОП(РЧР) 

към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” 

 

Първа точка  

 Докладва Председателя на УС:       
Във връзка с предстоящото стартиране на оценителни сесия по Процедури BG05M9OP001-

1.062 „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“-„Подобряване качеството на работната сила за устойчиво 

интегриране на пазара на труда“ Мярка 1.6 ОП(РЧР) 

BG05M9OP001-1.070 МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Местни инициативи за заетост за търсещите 

работа и неактивните лица“ Мярка 1.1-3 ОП(РЧР) 
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BG05M9OP001-2.066 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално 

включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“ Мярка 2.3 ОП(РЧР) 

BG05M9OP001-2.072 „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.- Интегрирани услуги за социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, Мярка 2.1 ОП(РЧР) 

към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” 

 - трябва да бъдат приети и одобрени правилата за работа на Комисиите за подбор на 

проектни предложения по горепосочените процедури 

След запознаване с предложените равилата за работа на Комисиите за подбор на проектни 

предложения и приключване на обсъждането, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска 

цел „МИГ – Стралджа 2016г.“ гласува тяхното одобрение   

Правилата бяха гласувани и одобрени с /4/ „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ / 

Г-н Атанас Киров си даде отвод и не взе участие в обсъжданията и гласуването по точката 
 

 

РЕШЕНИЕ №1 

УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” , одобрява правилата за работа на Комисиите за подбор 

на проектни предложения по процедури 

-  по Процедура BG05M9OP001-1.062 „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“-„Подобряване 

качеството на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“ Мярка 1.6 ОП(РЧР) 

-  по Процедура BG05M9OP001-1.070 МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“ -„Местни инициативи за 

заетост за търсещите работа и неактивните лица“ Мярка 1.1-3 ОП(РЧР) 

-  по Процедура BG05M9OP001-2.066 „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до 

услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване“ Мярка 2.3 ОП(РЧР) 

-  по Процедура BG05M9OP001-2.072 „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.- Интегрирани услуги за 

социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, Мярка 2.1 

ОП(РЧР) 

 

 

 

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

Протоколчик…………П …………………………. 

                                     / Стоянка Костадинова / 

 

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

                                                                                         /Николай Николов/            
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