Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
№ 4 / 24.08.2018 г.

Днес 24.08.2018 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 17:00 ч. се проведе събрание на
Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с наименование
"Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица" 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. Други
На заседанието присъстваха следните членове на УС, редовно поканени и уведомени:
1. Румен Владимиров Стоилов,
2. Хатидже Мехмедова Георгиева,
3. Хасан Наимов Караюсуфов
4. Борислав Боянов Антонов
Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран кворум от 4 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. След направените
обсъждания за предстоящите задължения във връзка с дейността на МИГ, УС взема
следното:
РЕШЕНИЕ :
1. Определя дата за провеждане на Общо събрание на дата 25.09.2018 г. от 09:00 часа в
офиса на сдружението: гр. Котел, ул. Изворска № 21, ет. 2
По т. 2 от Дневния ред въз основа на представената информация от П. Шиварова - Изп.
Директор МИГ, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ :
2. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
2.1. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 002-1
„Повишаване на
производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“, Процедура №
BG16RFOP002-2.026 от ОПИК от Стратегия за ВОМР на МИГ - членове на Общото събрание на
МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ;

2.2. Утвърждаване на оценители в КППП 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“ , Процедура № BG06RDNP001-19.053 от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ - членове
на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ;
2.3. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства", Процедура № BG06RDNP001-19.063 от ПРСР от Стратегия за ВОМР на
МИГ членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ ;
2.4. Одобрение и гласуване на актуализирана на ИГРП за 2018 г.
2.5. Одобрение и гласуване на Бюджет за 2019 г.
2.6. Привеждане на състава на ОС и УС съгласно Изисквания към МИГ от Наредба № 22 от
14.12.2015 г.
2.7. Други
По т. 3 Дневния ред П. Шиварова - Изп. Директор докладва за провежданото към момента
Обществено обсъждане на проекта на Условия за кандидатстване с проектни предложения по мярка
001-1 „ Достъп до заетост и обучения“ чрез ОПРЧР 2014 - 2020 г. и необходимостта от провеждане на
заседание на УС за отразяване на получените коментари от общественото обсъждане и Утвърждаване на
пълния пакет документи по мярката.

Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ :
3. Определя дата за следващо заседание на УС : 31.08.2018 г. от 17:00 часа.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. Румен Владимиров Стоилов........................
2. Хатидже Мехмедова Георгиева ............................
3. Хасан Наимов Караюсуфов............................
5. Борислав Боянов Антонов ....................................

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

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

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

