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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 2016г."

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – СТРАЛДЖА 2016г.”,
ПРОВЕДЕНО НА 20.08.2019 г.

Днес 20.08.2019 г. от 14.00 ч. в гр.Стралджа, на адрес ул.”Хемус” №12 в заседателната залана в
сградата на общинска администрация Стралджа се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска
цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.”. Събранието се свиква във връзка с Решение на
Управителният Съвет на СНЦ „Местна инициативна група - Стралджа 2016г.” взето на заседание от
30.07.2019 г.на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението
Събранието е свикано с публична покана, обявена на 31.07.2018 г. на сайта на Община Стралджа и
на сайта на „МИГ-Стралджа 2016” и поставена на местата за обявления в офиса на управлението на МИГ
и в Община Стралджа.
На Събранието присъстваха 8 души. При проверката на кворума се установи, че такъв не е
постигнат и съгласно чл.27, ал.2 от Устава на Сдружението събранието се проведе един час по-късно от
предварително обявеният час.
Председателстващ събранието беше Николай Николов – председател на УС на „МИГ-Стралджа
2016г.”, а за протоколчик бе избрана Елка Велчева
Председателя предложи на обсъждане обявения дневен ред, а именно:
1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“;
2. Други
Николай Николов предложи на присъстващите да гласуват, така предложения дневен ред. Нямаше
предложения за корекции и допълнения и членовете пристъпиха към гласуване, като взеха следното
РЕШЕНИЕ:
Дневния ред се приема във вида, който е определен и всяка точка ще се обсъжда и гласува отделно
от членовете.
Гласували „за” – 8
Гласували „против” – няма
Гласували „въздържал се” – няма
По 1-ва точка от Дневния ред председателстващия даде думата на г-н Щерьо Черногоров – ИД на
„МИГ - Стралджа 2016г.“ да запознае присъстващите с предложените промени на Стратегията.
Г-н Черногоров обясни Промяната се налага от факта, че в рамките на обявената 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) с краен срок 28.06.2019 г. не постъпиха
проектни предложения. Целта на промяната е финансовият ресурс по мярка 1.6., който е в размер на
100 000,00 лв. да бъде прехвърлен към мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на достъп до услуги за социално
включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“.
По тази мярка има обявена процедура BG05M9OP001-2.066 по която приключва оценителна сесия, като
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подаденото проектно предложение предвижда да обхване 40 потребителя. В същото време постоянно
увеличаващото се застаряване на населението води до все по-голям брой хора над 65 г. в невъзможност за
самообслужване, които заедно с хората с увреждания се нуждаят от услугите, които биха могли да бъдат
предоставени чрез реализирането на още един проект по мярката. Към настоящия момент има 57
потребители на услугата „Социален асистент”, а 145 лица от територията на общината са чакащи в списък
за включване в Споразумението с АСП, т. е. не са обхванати голям брой хора, които се нуждаят от тази
услуга.
От друга страна през последните години процентът на безработица в община Стралджа намалява и
дейностите свързани с осигуряване на заетост на икономически неактивни лица не е сред приоритетните
за общината.
Отчитайки всичко това смятаме, че най-необходимо, с най-голям социален ефект и полезно би
било насочването на финансовия ресурс по мярка 1.6 именно в мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на
достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване“, където има изявена от община Стралджа готовност да бъде усвоен.
Във връзка с увеличаването на финансовите параметри на бюджета по мярката се налага и
промяна на мониторинговите индикатори за изпълнение и резултат по съответната мярка и за цялостното
прилагане на СВОМР
След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе
следното РЕШЕНИЕ:
Одобрява промените в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стралджа 2016г.“;
Гласували „за” – 8
Гласували „против” – няма
Гласували „въздържал се” – няма
По 2-ра точка от Дневния ред нямаше предложения и разисквания.Така дневният ред бе изчерпан и
Общото събрание на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“ бе закрито.

Председателстващ Събранието:……………П………………..
Николай Николов
Протоколчик:……………П…………………..
Елка Велчева
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