ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
на 26.08.2015 г.

Съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният
съвет е свикано Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел МИГ Тервел-Крушари на
26 август 2015 г. от 18.00 ч. по време на организираната КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ
ПРАКТИКИ ПО ЛИДЕР в Почивен Комплекс „Св. Георги“ в с.Топола.
Във връзка с провежданата конференция, на която присъстваха 48 участника в
18:00 часа 26.08.2015 г. в залата присъстваха 22 човека от общ състав от 31 членове на
сдружението и Общото събрание се проведе при наличието на кворум.
Събранието се ръководи от Председателя на УС г-н Живко Георгиев.
Общото събрание протече при следния
Дневен ред:
1. Информация за изпълнението на Стратегията за местно развитие
2.

Вземaне на решение за съгласие за изпълнение на проект по подмярка 19.1 "Помощ
за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от
ПРСР 2014 - 2020 г.

3. Разглеждане на молби за приемане нови членове в Сдружението и освобождаване на
настоящи членове..
4. Разни
По т.1 от дневния ред Обзор на изпълнението на Стратегията месец преди изтичане срока
на дооговора за финансово подпомагане на Стратегията за местно развитие направи
изпълнителният директор Николай Манев. Той докладва за изпълненото по Стратегията,
като отчете финансовите резултати по мярка 41, както и направеното по мярка 431-1.
Изпълнението на общинските проекти представиха Дияна Илиева – на Общ. Тервел и
Димитрина Желева – на Община Крушари. Подробно представяне на частните проекти е
предвидено в рамките на конференцията за следващия ден, така че членовете на Общото
събрание ще могат да се информират по-подробно тогава.
Направени бяха изказвания, в които беше изразено задоволство от постигнатото.
По т.2 от дневния ред: изпълнителният директор Николай Манев докладва за отворената
ПОКАНА за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. прием по , че

докладва постъпилите молби за приемане на нови членове на сдружението. Той разясни
основни моменти от публикуваната НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014 - 2020 г., като разясни какво трябва да бъде направено като подготовка за
кандидатсването по мярката и в частност по какви въпроси трябва да вземе решение
общото събрание.
Проверката установи, че в настоящия си състав Общото събрание почти напълно отговаря
на изискванията на Наредба 16. Необходими се оказаха минимални промени, касаещи 6
физическите лица, които не са упълномощени представители на публични органи, да се
самоопределят към съответен сектор според интересите си, за да се приведе състава на
двата органа с представители и на трите сектора, като никой не надвишава 49% от състава.
Засегнатите лица са директори на детски градини и ръководители на самодейни клубове и
председател на читалищно настоятелство, а един общински съветник е действащ адвокат,
така че те се самоопределиха пред събранието и подадоха съответни декларации.
С приемането на две читалища, които са подали молби за приемане, се постига паритет
между представителите на неправителствения сектор и на бизнеса в общото събрание.
Настоящият състав на Управителния съвет също отговаря на изискванията на Наредбата.
След това се разгледа въпроса за избор на опитен човек за координатор на проекта. За тази
позиция беше предложен настоящия изпълнителен директор.
След направеното обсъждане Общото събрание единодушно

РЕШИ:
1. Дава съгласие МИГ Тервел-Крушари да изпълни проект по подмярка 19.1 "Помощ за

подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от
ПРСР 2014 - 2020 г.
2. Избира настоящия изпълнителен директор на МИГ Тервел-Крушари за позицията

„Координатор“ на проекта по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности".

По т.3 от дневния ред: Николай Манев докладва постъпилите молби за приемане на нови
членове на сдружението – от читалището в с.Зърнево, общ. Тервел и читалището в с.
Коритен, общ. Крушари. След тяхното разглеждане, Общото събрание
РЕШИ:
3. Приема за членове на Общото събрание:
1. Народно читалище „Хр.Ботев“ 1940 – с. Коритен, представлявано от Стоян Иванов
Стоянов
2. НЧ „Хр.Ботев” с.Зърнево, общ. Тервел, представлявано от Инджихан Сали Караали

Тъй като последната е досегашен член на Общото събрание като физическо лице, тя отпада
като такава и съставът на общото събрание се увеличава и достига 32 члена, от които:
-

представители на публичния сектор – 2

-

представители на неправителствения сектор – 15

-

представители на бизнеса - 15

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: ......................
/ Николай Манев /

