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ПРОТОКОЛ 
 

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

 ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2019 г. 

 
 

Днес 30.07.2019 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 16.00 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 Черногоров – ИД 

 

Заседанието протече при следния дневен ред:  

1. Вземане на решение за коригиране на Насоките за кандидатстване по процедура за подбор 

на проектни предложения BG06RDNP001-19.187  по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа 

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

СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”  и изготвяне на нова обява за 

кандидатстване по мярката  

2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“ ; 

3. Приемане на актуализиран Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за 

ВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” 

 

Първа точка  
.По първа точка г-н Николай Николов, председател на УС, запозна присъстващите с 

предложението да се коригират Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.187  по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

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

нова начална и крайна дата за втори прием по процедурата. Това се налага във връзка със 

Заповед № 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР която налага промени, 

свързани с новите изисквания при следващ прием по мерките от стратегия за ВОМР при 

процедура с няколко срока за кандидатстване и необходимостта от отразяване на тези промени в 

процедурата. Освен това УО на ПРСР е процедирало промени касаещи размера на БФП по някои 

от дейностите по мярка 6.4.1, които ще наложат промени в Стратегията   
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След обсъждане по тази точка от дневния ред, бе проведено гласуване за одобрение на 

предложението да се коригират Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.187   по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

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

нова начална и крайна дата за втори прием по процедурата. 

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.”  одобрява предложението да се коригират 

Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-

19.187  по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на 

територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”  и съответно определяне на нова начална и крайна дата 

за втори прием по процедурата. Същите ще бъдат обсъдени и приети след подписването на Анекс 

към Стратегията за ВОМР.    

 

Втора точка  

.По втора точка г-н Николай Николов, председател на УС, предложи да се свика Общо събрание 

на Сдружението на 20.08.2019 г. от 14.00 часа, при следния дневен ред:  

1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ - Стралджа 2016г.“; 

2. Други 

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.” свика Общо събрание на Сдружението на 20.08.2019 г. от 

14.00 часа, с приетия дневен ред 
 

Трета точка  

.По трета 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 мерките, чиито приеми са предвидени през 

2019 г. Във връзка с това се коригират приемите по мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства” , 4.2. „Инвестиции в преработката/маркетинг на селскостопански продукти”, 6.4.1. 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и  22 Маркетинг и популяризиране на 

традиционни местни производства, продукти и местна култура по ПРСР и мярка 1.1-3 „Местни 

инициативи за заетост за търсещите работи и неактивните лица” по ОП „РЧР” 

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

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

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

предстоящите процедури за приеми по съответните мерки от стратегията за ВОМР на СНЦ 

„МИГ-Стралджа 2016” за 2019 г., както следва: 

Обявяване на втори прием по мярка  6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ с начало м.септември 2019 г. и краен срок м.ноември 2019 г. 
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Обявяване на прием по мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” с начало 

м.ноември 2019 г. и краен срок м.февруари 2020 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.януари 2020 г. 

Обявяване на прием по мярка 1.1-3 „Местни инициативи за заетост за търсещите работи 

и неактивните лица”и  с начало м.юли 2019 г. и краен срок м.септември 2019 г. 

 

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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