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

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

 ПРОВЕДЕНО НА 22.10.2020 г.

Днес 22.10.2020 г. от 10.00 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 2016 г.”.  Събранието се свиква във връзка с Решение на
Управителният Съвет  на  СНЦ „Местна  инициативна  група  -  Стралджа 2016г.”  взето  на  заседание  от
07.10.2020 г.на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението

Събранието е свикано с публична покана, обявена на 09.10.2020 г. на сайта на Община Стралджа и
на сайта на „МИГ-Стралджа 2016 г.” и поставена на местата за обявления в офиса на управлението на
МИГ и в Община Стралджа.

На  Събранието  присъстваха  7 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
2016 г.”, а за протоколчик бе избрана Стоянка Костадинова

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 2016 г.“;
     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” – 7
Гласували „против” – няма
Гласували „въздържал се” – няма
Гласували „въздържал се” – няма

По 1-ва точка от Дневния ред председателстващия даде думата на г-н Щерьо Черногоров – ИД на
„МИГ -  Стралджа  2016  г.“  да  запознае  присъстващите  с  предложените  промени на  Стратегията.  Г-н
Черногоров обясни, че промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1,  т.3  от Споразумение №
РД 50-42/27.04.2018 г. С тях се цели прехвърляне на неусвоен финансов ресурс между мерките
заложени  по  ОП  „РЧР” и  между  мерките  заложени  по  ПРСР. След  това  той  запозна
присъстващите с предложението за промени, допустимостта и мотивите за предвидената промяна
След приключване на обсъждането се пристъпи към гласуване, като Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ:
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 Одобрява предвидените промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ
„МИГ - Стралджа 2016 г.“;

Гласували „за” – 7
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 2016 г.“  бе
закрито

Председателстващ Събранието:……………………………..
                                                        Николай Николов    

Протоколчик:………………………………..
                                   Стоянка Костадинова
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Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД


