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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016г."

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ –

СТРАЛДЖА 2016г.”,
 ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 г.

Днес  28.08.2020 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 9.00 ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” и
на него присъстват следните членове:

Николай Вълчев Николов – председател на УС
Атанас Киров Киров – член
Альоша Йорданов Лужецки  – 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.   Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за удължаване на срока за прием на
проектни предложения по обявена Процедура BG06RDNP001-19.367  по Мярка 4.2 „Инвестиции
в земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.” 

Първа точка 
       
По  първа  точка Председателя  на  УС  даде  думата  на  изпълнителния  директор  г-н  Щерьо
Черногоров да запознае членовете на УС с точката от дневния ред. Той информира членовете
относно  необходимостта  от  удължаване  на  срока  за  прием  на  проектни  предложения  по
обявената  процедура по подмярка  4.2.  Причината  е,  че до момента няма постъпило проектно
предложение,  и  предвид,  че  това  е  последен  втори  прием има  вероятност  да  няма  подадени
проектни предложения в така обявения краен срок за кандидатстване, който изтича на 30 август
2020 г. На основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХГ и чл. 11, ал. 5, т. 2 от
ПМС 162., предлагаме срока да бъде удължен. В тази връзка „МИГ-Стралджа 2016г.” отчитайки
краткия срок на поканата, би искала да предприеме действия по удължаване на срока за прием, за
да не рискува приключване на обявената процедура без да има подадени проектни предложения.
Предлагаме на УС, крайния срок да бъде удължен до 17:30 часа на 30 октомври 2020 г. 
След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ –
Стралджа  2016г.“  гласува  предложението  за  удължаване  на  срока  за  прием  на  проектни
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предложения  по  обявена  Процедура  BG06RDNP001-19.367   по  Мярка  4.2  „Инвестиции  в
земеделски стопанства“ от СВОМР на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.” 
Предложението бе гласувано и одобрено с /5/ „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ /

РЕШЕНИЕ №1
УС  на  СНЦ  „МИГ  –  Стралджа  2016г.”  одобрява  крайният  срок  за  прием  на  проектни
предложения  по  обявената  Процедура  BG06RDNP001-19.367   по  Мярка  4.2  „Инвестиции  в
земеделски  стопанства“   от  СВОМР  на  територията  на  „МИГ  –  Стралджа  2016г.”  да  бъде
удължен до 17:30 часа на 30 октомври 2020 г.,  както и промяната в Обявата и Условията  за
кандидатстване по процедурата.

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

Протоколчик………… ………………………….

                                     /Елка Велчева/

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

                                                                                         /Николай Николов/           
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Заличено съгл.чл.2 от ЗЗЛД


