
            
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

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

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ –

СТРАЛДЖА 2016г.”,
 ПРОВЕДЕНО НА 03.08.2020 г.

Днес  03.08.2020 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 10.00 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.  Корекция  на  обявата  за  прием  на  проектни  предложения  по  процедура

BG06RDNP001-19.346 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
– втори прием относно крайният час за прием.

Първа точка 
1. По първа точка от дневния ред г-н Щерьо Черногоров запозна членовете на УС с

установената  техническа  касаеща  крайният  час  за  прием.  В  Насоките  за  кандидатстване  и  в
ситемата ИСУН 2020 е указан като краен час 17.00, а в обявата за прием 17,30 часа. Затова с цел
синхронизиране на информацията предлагаме да се коригира часът в обявата на 17,00 часа. 

Нямаше дискусия  по така  предоставената  информация. Предложението  за  корекция  бе
предложено за гласуване.

Гласуване на предложението:
      Гласуване: 5 /пет/ гласа – „за”; „против” – няма; „въздържал се” -  няма 

 УС взема следното
РЕШЕНИЕ: 1
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ОДОБРЯВА корекцията на обявата за прием на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19. 346 МИГ-Стралджа  2016г.  –  Мярка  4.1  „Инвестиции  в  земеделски
стопанства“ – втори прием поради допусната техническа грешка в крайният час на прием  

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито.

Протоколчик………… ………………………….

                            / Стоянка Костадинова /

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

                                                                                         /Николай Николов/           
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Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД


