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ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – 

СТРАЛДЖА 2016г.”, 

 ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 г. 

 
 

Днес 31.01.2020 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 14.30 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” 

и на него присъстват следните членове: 

 

Николай Вълчев Николов – председател на УС 

Атанас Киров Киров – 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 Изменение на Заповед №1/28.01.2020 г. за Сформиране на Комисия за 

подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.187 МИГ-Стралджа 

2016г.–Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията 

за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” – втори прием  

Решение за промяна състава на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) 

по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.187 МИГ-Стралджа 2016г. 

– Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към  – втори прием  

Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР), назначена със Заповед  

РЧР-6/12.09.2019 г.  на Председателя на УС на „МИГ-Стралджа 2016г.”. 

      

Първа точка  

По първа точка от дневния ред г-н Щерьо Черногоров в качеството си на Председател на 

Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със заповед № №1/28.01.2020 г., 

информира присъстващите, че в хода на оценителната сесия по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна помощ BG06RDNP001-19.187 МИГ-Стралджа 2016г.–Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-

Стралджа 2016г.” – втори прием в отговор на писмо до УО на ПРСР 2014-2020 за определяне 

на наблюдатели е получен отговор на 31.01.2020 г. от УО за определяне на двама наблюдатели 

без право на глас по процедурата  
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Във връзка с това предлагаме същите да бъдат включени в състава на Комисията за 

подбор на проектни предложения (КППП) по процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.187 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ към  – втори прием 

Нямаше дискусия по така предоставената информация. Предложението бе предложено за 

гласуване. 

 

Въз основа на представената информация, УС взема следното  

Гласуване на предложението: 

       Гласуване: 4 /четири/ гласа – „за”; „против” – няма; „въздържал се” -  няма  

 

УС взема следното на основание Във връзка със Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-42 / 27.04.2018 г. по мярка 19 

ВОМР от ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР, на 

основание  Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към 

Стратегията за ВОМР, разработени съгласно чл.41, ал.2 от Постановление №161 от 04.07.2016 г. 

за определяне правила за координация между управляващите органи на програмите и местните 

инициативни групи и местните инициативни рибарски, във връзка с изпълнението на подхода 

ВОМР за периода 2014-2020 г. и утвърдени от Зам.Министър – председателя по чл.5, ал.1, т.2 от 

Устройствения правилник на Министерски съвет и нанеговата администрация; чл.44, ал.1 от 

Постановление 161 от 4 юли 2016г.;  Указанията за прием и изпълнение на проекти , подавани по 

СВОМР;  Реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-

Стралджа 2016г.”, Условията за кандидатстване по процедурата 

 

РЕШЕНИЕ: 1 

ОДОБРЯВА Изменение на Заповед № 1/28.01.2020 г. за Сформиране на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.187 по Мярка 6.4.1  „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”,  – втори 

прием за промяна на състава на комисията и добавяне на наблюдатели без право на глас.  

 

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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