ПРОТОКОЛ№1

Днес 02.03.2018 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 11:00 ч. се проведе
събрание на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена
полза с наименование "Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и
Върбица".
На заседанието присъстваха 5 /пет/ от 7 / седем/ члена на Управителния съвет,
следователно има кворум:
1. Румен Владимиров Стоилов,
2. Хатидже Мехмедова Георгиева,
3. Пантелей Василев Панделиев
4. Христо Русев Киров
5. Борислав Боянов Антонов
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СНЦ "миг- КОТЕЛ,
СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА"
2. Определяне на дневния ред на събранието
3. Разни
След направените обсъждания Управителния съвет ЕДИНОДУШНО
РЕШИ:
1. Приема решение за провеждане на Общо събрание на дата 17.04.2018 г. от 11:00
часа в седалището на сдружението: гр. Котел, ул. Изворска № 21
2. Събранието ще се проведе при следния дневен ред
1. Освобождаване на досегашни членове от Общото събрание на МИГ , поради
подадени заявления за напускане и приемане на нови членове.
2. Избор на нови членове на УС.
3. Допълнение и изменение на Устава на МИГ.
4. Избор на Заместник Председател.
5. Одобрение на Правила за работа на оценителна комисия при подбор на
проекти, по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в
изпълнение на СВОМР.
6. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР
2014 - 2020, подмярка 19.3.

7. Одобрение и гласуване на промяна в одобрен Бюджет за 2018 г.
8. Вземане на решение за избор на един от съществуващите критерии за
оценка по отделните мерки на СВОМР, който да бъде определящ за
класиране на едно или друго проектно предложение от получилите равен
брой точки.
9. Други.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. Румен Владимиров Стоилов........................
2. Хатидже Мехмедова Георгиева ............................
3. Пантелей Василев Панделиев............................
4. Христо Русев Киров .....................................
5. Борислав Боянов Антонов ....................................

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да
публикува лични данни от списъка на участниците в заседанието

