
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

Днес, 20 април 2015 г. от 16:00 ч. в офиса на сдружението в гр.Тервел се проведе 
заседание на Управителния съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”, свикано от 
Председателя на Управителния съвет г-н Живко Георгиев, с дневен ред: 

1. Обсъждане на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 
развитие през 2015 г.  

2. Разглеждане на молби за приемане на нови членове в Сдружението и актуализиране 
състава на Общото събрание. 

3. Свикване на Общо събрание. 

На заседанието присъстваха Председателя на УС Живко Георгиев и членовете на УС: Иван 
Иванов, Мария Димитрова, Валентин Петров, Христо Христов и Невена Денева. Заседанието 
има кворум и може да взема решения.  

По т.1 от дневния ред: Изп. директор представи проект на Годишен доклад за отчитане 
изпълнението на Стратегията за местно развитие за 2015г.  След обсъждане на представения 
проект на Годишен доклад, УС на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ   

РЕШИ: 

1. Приема Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 
развитие на сдружение МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ за 2015 г. Годишният доклад  да се внесе 
за одобрение в Общото събрание на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ , който да се представи пред 
управляващия орган на ПРСР в МЗХ. 

По т.2 от дневния ред:  Председателят на УС  докладва, че са постъпили молби за приемане 
на нови членове на сдружението. Понеже се очаква да постъпят още молби от 
бенефициенти, предлага УС да разгледа молбите на нарочно заседание и да ги докладва 
пред ОС. Управителният съвет  

РЕШИ 

2. Да бъдат докладвани молбите за приемане на нови членове на сдружението пред 
Общото събрание и то да вземе решение по тях. 

По т.3 от дневния ред Изпълнителният директор докладва, че е разработен проект на 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие, с която предстои по поканата на МЗХ за 
одобрние на МИГ и подпомагане на Стратегията. Във връзка с това трябва да се направят 
малки промени в Устава, които да отразяват новите нормативни изисквания на МЗХ по 
отношение на ПРСР 2014-2020 и специфичните условия на подхода ЛИДЕР и изискванията по 
Мярка 19 към стратегиите за Водено от общностите  местно развитие.  

Освен това е изтекъл мандата на УС и трябва да се направи избор на нов Управителен съвет.  

Във връзка с горното Управителният съвет   



 

 

РЕШИ: 

Свиква Общо събрание на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ на 12 май 2016 година от 18:00 ч.  в залата 
на Народното читалище в с.Телериг, общ. Крушари, при следния дневен ред: 

1. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на 
Стратегията за местно развитие през 2015 г. 

2. Разглеждане на молби за приемане на нови членове в Сдружението и 
освобождаване на членове на Сдружението. 

3. Промени в Устава на Сдружението. 

4. Избор на нов Управителен съвет.  

5. Обсъждане и приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на 
МИГ Тервел-Крушари за програмния период 2014-2020 г. 

6. Разни 

Поканата за ОС да се постави на официалното табло за обяви и съобщения на общини 
Тервел и Крушари, както и на офиса на МИГ-а. Членовете на Сдружението да се информират 
допълнително чрез писмени покани, връчени лично.  

 

    


