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

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ –

СТРАЛДЖА 2016 г.”,
 ПРОВЕДЕНО НА 16.11.2020 г.

Днес  16.11.2020 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 2016 г.”
и на него присъстват следните членове:

Николай Вълчев Николов – председател на УС
Атанас Киров Киров – член
Едрьо Вълев Шидерски – член
Альоша Йорданов Лужецки  – 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.   Рестартиране на оценката за ТФО на всички проекти подадени по процедура с код в
ИСУН BG06RDNP001-19.187.S1 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа
за неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” – първи прием
Съгласно Уведомително писмо от ДФЗ №20/подмярка 19.2 от 15.10.2020 г.
Първа точка 

 Докладва г-н Щерьо Черногоров:      
Г-н Черногоров като Председател на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.187

по Мярка 6.4.1  „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР от Стратегия за
ВОМР  на  МИГ  –  първи  прием,  запозна  присъстващите  с  Уведомително  писмо  от  ДФЗ
№20/подмярка 19.2. от 15.10.2020 г. На 16.11.2020 г. в МИГ бяха входирани писма от „СТАБО
ЕЛ”  ЕООД  за  оттегляне  на  проектно  предложение  №  BG06RDNP001-19.187-0009 и
Декларация от ЕТ „Денис – Въльо Мирчев” за продължаване на участието от негова страна с
проектно предложение № BG06RDNP001-19.187-0002. 

В  тази  връзка  се  налага  рестартирането  на   оценката  за  ТФО  на  всички  проекти
подадени по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.187.S1 МИГ-Стралджа 2016 г. – Мярка
6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-
Стралджа  2016  г.” –  първи  прием,  съгласно  указанията  на  Уведомително  писмо  от  ДФЗ
№20/подмярка 19.2
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В  тази  връзка,  предлагаме  следния  състав  на  КППП   по  Процедура  №
BG06RDNP001-19.187 по Мярка 6.4.1  „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ –
втори прием

След  запознаване  с  горецитираните  писма  и  приключване  на  обсъждането,
Управителният  съвет  на  Сдружение  с  нестопанска  цел  „МИГ  –  Стралджа  2016г.“  гласува
Решение за рестартирането на  оценката за ТФО на всички проекти подадени по процедура с код
в  ИСУН  BG06RDNP001-19.187.S1 МИГ-Стралджа  2016  г.  –  Мярка  6.4.1  „Инвестиционна
подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016 г.” –
първи прием и състава на Комисия за подбор на проектни предложения по процедурата 
Предложението бе гласувано и одобрено с /5/ „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ /

РЕШЕНИЕ №1
УС  на  СНЦ  „МИГ  –  Стралджа  2016  г.”,  приема  решение  за  рестартирането  на

оценката за ТФО на всички проекти подадени по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-
19.187.S1 МИГ-Стралджа 2016 г.  – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” – първи прием. Оценката да
се извърши от назначената със Заповед 3/18.02.2019 г. КППП.

Възлага на Председателя на УС да издаде заповед за рестартиране на оценката за ТФО
на всички проекти  подадени по процедура  с  код в  ИСУН BG06RDNP001-19.187.S1 МИГ-
Стралджа 2016 г. – Мярка 6.4.1  

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


