Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
№ 2 / 18.06.2018 г.

Днес, 18.06.2018 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 11 ч. се проведе събрание на УС на
СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с наименование "МИГ– Котел, Сунгурларе и
Върбица" при следния Дневен ред:
1. Утвърждаване на проект на Условия за кандидатстване с проектни предложения по Мярка 001 - 1

Достъп до заетост и обучения от ОПРЧР от Стратегия за ВОМР на МИГ;
2. Утвърждаване на проект на Условия за кандидатстване с проектни предложения по Мярка 002-1
„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от
ОПИК от Стратегия за ВОМР на МИГ;
3. Утвърждаване на проект на Условия за кандидатстване с проектни предложения по Мярка 7.2
„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници
и спестяване на енергия“ от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ;
4. Утвърждаване на проект на Условия за кандидатстване с проектни предложения по Мярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ;
На заседанието присъстваха следните членове на УС, редовно поканени и уведомени:
1. Румен Владимиров Стоилов - да
2. Хатидже Мехмедова Георгиева - да
3. Борислав Боянов Антонов - да
4. Хасан Наимов Караюсуфов - не
5. Женета Манова Милкова - да
6. Димитър Мануелов Асенов - да
7. Кериме Шабан Копук - не
Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран кворум от 5 члена.
На заседанието присъстват без право на глас:
Петя Шиварова - Изп. директор на МИГ;
Ренета Христова - Експерт прилагане СВОМР.

По т. 1 от Дневния ред докладва П. Шиварова - Изп. директор МИГ:
Екипът на МИГ осъществи цялостен контрол при разписване на пакета документи за
кандидатстване: Условията за кандидатстване, Условия за изпълнение, Документи за информация
и документи за попълване. Пълния пакет документи беше съгласуван с УО на ОПРЧР и с
Министерство на финансите относно приложимия режим на Държавни помощи. Съгласно чл. 26,
ал. 4 от ЗУСЕСИФ, проекта на пълния пакет документи за кандидатстване се публикуват на
интернет страницата на МИГ за публично обсъждане в срок който не може да бъде по - кратък от
една седмица.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ :
Утвърждава/ Съгласува проекта на Условията за кандидатстване с проектни предложения по
"Мярка 001 - 1 Достъп до заетост и обучения". В срок от 19.06.2018 г. до 28.06.2018 г.
включително да бъде проведено публично обсъждане на проекта на Условията за кандидатстване в
едно с цялата документация.
По т.2 от Дневния ред докладва П. Шиварова - Изп. директор МИГ:
Екипът на МИГ осъществи цялостен контрол при разписване на пакета документи за
кандидатстване: Условията за кандидатстване, Условия за изпълнение, Документи за информация
и документи за попълване. Пълния пакет документи беше съгласуван с УО на ОПИК и с
Министерство на финансите относно приложимия режим на Държавни помощи. Съгласно чл. 26,
ал. 4 от ЗУСЕСИФ, проекта на пълния пакет документи за кандидатстване се публикуват на
интернет страницата на МИГ за публично обсъждане в срок който не може да бъде по - кратък от
една седмица.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ :
Утвърждава/ Съгласува проекта на Условията за кандидатстване с проектни предложения по
"Мярка 002-1 Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на
МИГ“ . В срок от 19.06.2018 г. до 26.06.2018 г. включително да бъде проведено публично
обсъждане на проекта на Условията за кандидатстване в едно с цялата документация.
По т.3 от Дневния ред докладва П. Шиварова - Изп. директор МИГ:
Екипът на МИГ осъществи цялостен контрол при разписване на пакета документи за
кандидатстване: Условията за кандидатстване, Условия за изпълнение, Документи за информация
и документи за попълване. Пълния пакет документи беше съгласуван с Министерство на
финансите относно приложимия режим на Държавни помощи. Съгласно чл. 26, ал. 4 от
ЗУСЕСИФ, проекта на пълния пакет документи за кандидатстване се публикуват на интернет
страницата на МИГ за публично обсъждане в срок който не може да бъде по - кратък от една
седмица.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ :
Утвърждава/ Съгласува проекта на Условията за кандидатстване с проектни предложения по
Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и

спестяване на енергия“. В срок от 19.06.2018 г. до 28.06.2018 г. включително да бъде проведено

публично обсъждане на проекта на Условията за кандидатстване в едно с цялата документация.

По т.4 от Дневния ред докладва П. Шиварова - Изп. директор МИГ:
Екипът на МИГ осъществи цялостен контрол при разписване на пакета документи за
кандидатстване: Условията за кандидатстване, Условия за изпълнение, Документи за информация
и документи за попълване. По Указания на МЗХ за приложимия режим за минимални помощи за
мерки финансирани от ПРСР в Стратегиите за ВОМР мярката не подлежи на съгласуване с
Министерство на финансите. Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, проекта на пълния пакет
документи за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на МИГ за публично
обсъждане в срок който не може да бъде по - кратък от една седмица.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ :
Утвърждава/ Съгласува проекта на Условията за кандидатстване с проектни предложения по
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства". В срок от 19.06.2018 г. до
26.06.2018 г. включително да бъде проведено публично обсъждане на проекта на Условията за
кандидатстване в едно с цялата документация.
Във връзка с приетите решения възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички мерки
за публикуване на проекта на документи за кандидатстване по всички мерки за публично
обсъждане на електронната страница на МИГ.
С приключване на Дневния ред приключи заседанието на УС.
Участници в Управителния съвет:

1. Румен Владимиров Стоилов ...................................
2. Хатидже Мехмедова Георгиева...............................
3. Борислав Боянов Антонов .......................................
4. Женета Манова Милкова .........................................
6. Димитър Мануелов Асенов .......................................

Протоколчик:..........................
Р. Христова- Експерт СВОМР

Утвърдил: ....................................
Румен Стоилов - Председател на УС

