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

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

 

 1 

ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – 

СТРАЛДЖА 2016г.”, 

 ПРОВЕДЕНО НА 05.04.2021 г. 

 
 

Днес 05.04.2021 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.   Одобрение на оценителен доклад  на Комисията за подбор на проекти по процедура 

BG05M90P001-2.113 МИГ-Стралджа 2016г. – „Осигуряване на достъп до услуги за социално 

включване и здравеопазване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

назначена със Заповед  № РЧР 11/31.12.2020 г. на Председателя на УС на „„МИГ-Стралджа 

2016г.”, Заповед № РЧР 1/08.02.2021 г. и Заповед № РЧР 2/02.03.2021 г. за изменение на срока за 

изпълнение  

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 № РЧР 11/31.12.2020 г., на 

Председателя на УС на „„МИГ-Стралджа 2016г.”, Заповед № РЧР 1/08.02.2021 г. и Заповед № 

РЧР 2/02.03.2021 г. за изменение на срока за изпълнение, информира присъстващите, че е 

приключила оценителната сесия по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ 

BG05M90P001-2.113 МИГ-Стралджа 2016г. – „Осигуряване на достъп до услуги за социално 

включване и здравеопазване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Той 

запозна членовете на УС с Оценителния доклад и приложенията към него.  

Нямаше дискусия по така предоставената информация. Оценителния доклад бе предложен 

за гласуване. 
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Г-н Атанас Киров като преставител на кандидат с проектно предложение по процедурата 

си даде „отвод“ от настоящото гласуване. /във връзка с несъздаване на условия за евентуален 

конфликт на интереси/. 

Гласуването продължи с четири члена на Управителния съвет на МИГ. 

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 чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37 и чл. 38 от ЗУСЕСИФ, чл. 44, ал. 

4 от Постановление № 161 на Министерския съвет от.2016 г. за определяне на правила за 

координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и 

местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от 

общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г. ( ДВ, бр. 52 от 2016 г.)  и Минимални 

изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията на ВОМР : 

РЕШЕНИЕ: 1 

ОДОБРЯВА оценителен доклад на Комисията за подбор на проекти по процедура по 

процедура BG05M90P001-2.113 МИГ-Стралджа 2016г. – „Осигуряване на достъп до услуги 

за социално включване и здравеопазване на хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г., назначена със Заповед  № РЧР 11/30.12.2020 г.  на Председателя на УС на „„МИГ-

Стралджа 2016г.”, Заповед № РЧР 1/08.02.2021 г. и Заповед № РЧР 2/02.03.2021 г. за изменение 

на срока за изпълнение  

РЕШЕНИЕ: 2 

УТВЪРЖДАВА Списък на проектните предложения по процедура BG05M90P001-2.113 

МИГ-Стралджа 2016г. – „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., назначена със Заповед  

№ РЧР 11/30.12.2020 г.  на Председателя на УС на „„МИГ-Стралджа 2016г.”, Заповед № РЧР 

1/08.02.2021 г. и Заповед № РЧР 2/02.03.2021 г. за изменение на срока за изпълнение., одобрени 

за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко 

проектно предложение окончателна оценка, размера на общо допустимите разходи и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко проектно предложение, 

както и интензитет на безвъзмездната финансова  помощ. 

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито. 

 

 

Протоколчик……………………………………. 

                            / Стоянка Костадинова / 

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

                                                                                         /Николай Николов/          

Заличено съгл.чл.2 от ЗЗЛД 

Заличено съгл.чл.2 от ЗЗЛД 


