Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
№ 5 / 31.08.2018 г.

Днес, 31.08.2018 г. от 17:30 часа в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, се проведе заседание на УС на
СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с наименование "МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица" , свикано съгласно Решение на УС № 3 от 24.08.218 г. при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на насоки за кандидатстване с проектни предложения по мярка 001 - 1

„Достъп до заетост и обучения” от ОПРЧР от Стратегия за ВОМР на МИГ;
Всички членове на УС бяха редовно поканени и уведомени:
Преди провеждане на заседанието Председателят на УС на Сдружението Румен Стоилов, който е
Заместник кмет на Община Котел и Хатидже Георгиева - член на УС - Заместник кмет на Община
Сунгурларе декларираха конфликт на интереси и дадоха "отвод" от настоящето заседание при
спазване разпоредбите на чл. 19 от ЗПУКИ от 31. 10. 2008 г.
Съгласно чл. 51, ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” „Заместникпредседателят представлява „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ в случаите, в които
Председателят е възпрепятстван и / или се намира в конфликт на интереси при осъществяване на
дейността и задълженията си.»
Председателят на Сдружението упълномощи чрез своя заповед Женета Милкова - Заместник
председател да ръководи заседанието, както и да утвърди документите по т. 1 от Дневния ред.
След което напусна заседанието.
1. Борислав Боянов Антонов - да
2. Хасан Наимов Караюсуфов - да
3. Женета Манова Милкова - да
4. Димитър Мануелов Асенов - да
5. Кериме Шабан Копук – не

Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран кворум от 4 члена.
На заседанието присъстваха без право на глас:
1. Петя Шиварова - Изп. директор на МИГ;
2. Ренета Христова - Експерт прилагане СВОМР;
3. Мария Тодорова - 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 мярка 001 - 1 „Достъп до заетост и обучения” от ОПРЧР 2014 – 2020 от Стратегия
за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Условията за кандидатстване, Условия за
изпълнение, Документи за информация и документи за попълване. Пълният 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, проектът 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.
В срок от 22.08.2108 г. до 17.00 часа на 29.08.2018 г. се проведе публично обсъждане на мярка 001
- 1 „Достъп до заетост и обучения" от ОПРЧР 2014 – 2020 от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица” на следните документи:
 Условия за кандидатстване;
 Документи за попълване;
 Документи за информация;
 Договор;
Всички изброени документи са получени от членовете на УС за предварително обсъждане. Не са
постъпили коментари и предложения за промяна на документацията за кандидатстване.
Публичното обсъждане на 001 - 1 „Достъп до заетост и обучения” от ОПРЧР 2014 – 2020
приключи в установения срок без получени възражения, предложения или коментари.
Планиран прием: 08.10.218 г. до 08.01. 2019 г. Финансовият ресурс по мярката е в размер на 200
000 лева.
Въз основа на представената информация и на основание чл. 42, ал. 1 от Постановление №
161 на Министерския съвет от 4. 07. 2016 г. за определяне на правила за координация между
управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни
рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие"
за периода 2014 – 2020 г. и чл. 6, ал. 1 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от
общностите местно развитие № РД50-194/ 29. 11. 2016 на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица”, УС на МИГ взема следните:
РЕШЕНИЯ :

1. Утвърждава Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни
предложения по мярка 001-1 „ Достъп до заетост и обучения “ чрез ОПРЧР 2014 - 2020
от стратегията за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”
2. Възлага на Женета Милкова - заместник председател да организира процеса на представяне
на безвъзмездната финансова помощ чрез подбор на проекти при спазване на разпоредбите
на ЗУСЕСИФ, Постановление № 161 на Министерския съвет от 04.07.2016 г. за определяне
на правила за координация между управляващите органи на на програмите и местните
инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на
Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г. и Минимални
изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегия за ВОМР.

3. Във връзка с приетите решения възлага на Изпълнителния директор да предприеме
следващи стъпки по публикуване на покана за процедура № BG05M9OP001-1.034 "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения".

Гласуване: кворум - 4
"ЗА" - 4 гласа, "ПРОТИВ" - 0 гласа, "ВЪЗДАЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа
С изчерпване на Дневния ред приключи заседанието на УС.
Членове на Управителния съвет, участвали в заседанието:

1. Борислав Боянов Антонов –...............................
2. Хасан Наимов Караюсуфов - ............................
3. Женета Манова Милкова - ................................
4. Димитър Мануелов Асенов - ............................

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

Утвърдил: ....................................
Женета Милкова - Зам. 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

