ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
на 03.06.2016 г.

Днес, 03.06.2016 г. от 16.00 ч. в заседателна зала на Община Тервел, находяща се в
сградата на Общинска администрация Тервел, се проведе РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на
СНЦ в обществена полза с наименование „МИГ ТЕРВЕЛ -КРУШАРИ", с Булстат № 175887880.
Събранието е свикано съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ от
Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” с решение от 13.05.2016 г.
За председател на събранието бе избран председателят на УС Живко Жеков
Георгиев. За протоколист на събранието бе избрана Дияна Колева Илиева.
Събранието бе открито от Председателя на УС на Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛКРУШАРИ" инж. Живко Георгиев, който прочете на всички присъстващи поканата за
свикване на общо събрание. Поясни, че същата е връчена на всички членове на Общото
събрание лично, обявена е чрез поставяне на информационни табла от Общините Тервел и
Крушари и е поставена на входа на МИГ, както и е оповестена на електронната страница на
МИГ „Тервел-Крушари" на 13 май 2016 г., с което е спазено изискването на чл.37, ал.З от
Устава на МИГ за информиране на членовете на Общото събрание за насрочено
предстоящо заседание на Общото събрание.
На заседанието на Общото събрание присъстват всички членове на Общото
събрание - 32 души. Събранието има кворум и може да взема законни решения.
Събранието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Избор на нов Контролен Съвет.

2.

Разни

По първа точка от Дневния ред : Избор на нов Контролен съвет.
Председателят на УС на „МИГ Тервел-Крушари" докладва необходимостта от избиране на
нов състав на контролния съвет на МИГ, като изтъкна мотиви, произтичащи от Наредба на
МЗХ за подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" от
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Мотивите се определят от
конкретни изисквания за състав на Контролния съвет на МИГ, който следва да
представлява поне два сектора, представени в състава на МИГ, а именно - неправителствен
и стопански. Председателят на управителния съвет предложи състав на контролния съвет
от следните членове на „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ": Росица Георгиева Стратиева, Пенко
Стоянов Пенев и Айшегюл Юсеин Юзджан. За председател на КС бе предложена Айшегюл
Юсеин Юзджан.
След направените изказвания, предложения и уточнения присъстващите единодушно
приеха следното
РЕШЕНИЕ 1.1.
Освобождава членове на Контролния Съвет: Росица Георгиева Стратиева, Димитрина
Петрова Желева и Марияна Маринова Пасева.

РЕШЕНИЕ 1.2.
Избира за членове на КС на „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ" лицата:
Пенко Стоянов Пенев ЕГН 6810297940;
Росица Георгиева Стратиева ЕГН 6004147937;
Айшегюл Юсеин Юзджан ЕГН 6810227938
РЕШЕНИЕ 1.3.
Избира за председател на Контролния съвет Айшегюл Юсеин Юзджан, ЕГН 6810227938.
По втора точка от Дневния ред: Разни
Председателят на УС информира събранието за решението на УС в екипа на МИГ ТервелКрушари да бъдат назначени Николай Манев за изпълнителен директор, Нели Събева на
длъжност Експерт по прилагане на СВОМР и Даниела Николова на длъжност Координатор
за Община Крушари. Той информира, че на 30 май в МЗХ е внесено Заявление за
одобрение на МИГ и Стратегията за ВОМР и се очаква до есента тя да бъде одобрена.
Координаторът на проекта по подмярка 19.1 и одобрен за изпълнителен директор Николай
Манев информира събранието, че има създадено сдружение на местни инициативни
групи, което функционира от две години и идеята му е да представлява интересите на тези
групи пред държавните органи, които предоставят финансирането по ЛИДЕР и сега по
мярка 19. Той предложи МИГ Тервел-Крушари да се включи в така сформираната
АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА”.
По направеното предложение Общото събрание единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ 2.1.
МИГ Тервел-Крушари да направи постъпки да стане член на АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА
НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА“.
РЕШЕНИЕ 2.2.
Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ да бъде представлявано в АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА
НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА“ от Николай Георгиев Манев – координатор по Мярка 19.1 и
предложен за изпълнителен директор на местната инициативна група.
Събранието възложи:
-

на Председателя на УС да заяви за вписване в регистъра на Добричкия окръжен съд
приетите от общото събрание промени в КС по първа точка от дневния ред и

-

на Николай Манев да предприеме необходимите действия МИГ Тервел-Крушари да
се включи в асоциация „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА” в изпълнение на
решенията по втора точка от дневния ред.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел
„МИГ Тервел-Крушари“ бе закрито.

Председател на УС: ................
/Живко Георгиев/

Протоколирал: ......................
/ Дияна Илиева /

