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П Р О Т О К О Л 
 

от заседание на Управителен съвет на  

Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна  

дейност „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” 
 

 

 

 Днес, 25.10.2018г. от 17.30 часа в Заседателната зала на Община 

Тутракан, находяща се на ул. „Трансмариска” № 31, в гр. Тутракан, се 

проведе заседание на Управителния съвет на „Местна инициативна група 

Тутракан – Сливо поле”. На срещата присъстваха следните членове: 

 
1. Димитър Стефанов - представляващ Община Тутракан; 

           2. Валентин Атанасов - представляващ Община Сливо поле; 
           3. Валентин Джамбазов - представляващ „ЕЛИДА ФИНАНС”ЕООД; 
           4. Камелия Махакян - представляваща „САЛВИНИЯ”ООД; 

 5.Милен Филипов - представляващ НЧ „НИКОЛА ЙОНКОВ     
ВАПЦАРОВ - 1873 ” - гр.Тутракан; 
6. Мариана Димитрова - представляваща НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1928” 

гр. Сливо поле; 
           7. Николай Велчев - представляващ Кооперация „Българска кайсия”; 

 

На заседанието присъстват всички членове и има необходимия кворум. 

 

Проведеното заседание бе протоколирано от Милен Филипов. Единодушно 

бе приет следния дневен ред на заседанието с единствена точка: 

 

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на сдружението и 

определяне на дневен ред. 

 

След обсъждане на предложението, Управителният съвет единодушно: 
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РЕШИ: 

 

I. Свиква Общо събрание на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 

от Устава на Сдружение с нестопанска цел за извършване на 

общественополезна дейност „Местна инициативна група Тутракан – 

Сливо поле”, което ще се проведе на 28.11.2018г. от 17.30 часа в 

заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се 

на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31. 

 

II. Определя дневен ред на Общото събрание както следва: 

 

1. Обсъждане на насоки за кандидатстване по мярка 19.2 - СВОМР „МИГ 

Тутракан –Сливо поле“ по  ОПИК и ОПОС. 

2.  Индикативен график за 2019 год.  

3. Обсъждане и вземане  на Решение за определяне на  представители 

сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители 

в КППП по следните мерки от ПРСР – Мярка 6.4, Мярка 7.5, Мярка 21, 

съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ  НА 

ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР. 

4. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, 

поради законодателни промени – отпадане на Наредби № 9, 12 и 20 на 

МЗХГ и нови указания на УО. 

5. Напредък по изпълнение на СВОМР „МИГ Тутракан –Сливо поле“, 

след сключване на споразумението от РД 50-58/ 25.07.2018год. 

6. Освобождаване на членове на Общото събрание. 

7. Приемане на членове на Общото събрание. 

8. Разни. 

 

III. При липса на кворум съгласно чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от 
Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе на същото 
място, при същия дневен ред от 18.30 часа. 

 
      IV.  По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет възлага на Председателя 
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в едно с поканите за свикване на общо събрание, да разпрати до 
членовете на ОС всички необходими документи, с цел всички да се 
запознаят подробно. 

 
IV. Възлага на Председателя на Управителния съвет на основание чл.26, 

ал.З от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.2, изр.2 от устава на сдружението 
поканата за общото събрание да бъде поставена на 
информационното табло в сградата на МИГ с дата 26.10.2018г. и да 
предприеме необходимите действия за провеждане на събранието по 
необходимия ред. 

 
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 
 
Председател на УС на СНЦ”МИГ Тутракан - Сливо поле” 
 
 
Димитър Стефанов:…………п……..  
 
Членове: 

Валентин Атанасов .............. п…..., 

Валентин Джамбазов………п…… 

Камелия Махакян ................ п….... 

Милен Филипов .................. п……. 

Мариана Димитрова .......... п…….. 

Николай Велчев ................. п…….. 
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