“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

ПРОТОКОЛ

№ 96

Събрание на Управителния съвет на сдружение с
нестопанска цел
«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански»

Дата на провеждане: 21.09.2018 г.
Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна
зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 19:00 часа.
Членове на УС присъствали на събранието:
1. Кирил Котев, представляващ Община Сандански - Председател на УС
2. Атанас Белички – член на УС
3. Атанас Стоянов, представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ – член на УС
4. Божидар Граматиков, представляващ СНЦ „ Плувен клуб „Сандански“ –
член на УС
5. Митко Манолев, представляващ „Шестака” ООД – член на УС
6. Аспарух Коляшев – член на УС
7. Красимир Газев – член на УС
Водещ протокола: Емилия Бакалова
Дневен ред:
1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за одобрение на годишно
разпределение на планираните дейности и разходи за 2019 г. по подмярка
19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г.
Информационни материали използвани по време на срещата:






Предварително изготвен дневен ред;
Устав на Сдружението;
Наредба 1 / 22.01.2016 г. МЗХГ;
Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД50-148/ 21.10.2016 г. и
допълнително споразумение № РД 50-148 / 26.07.2018 г.;
Годишно разпределение на планираните дейности и разходи за 2019 г. –
проект.

Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по
следния начин:
I.

Със започване на събранието по предложение на г-н Митко Манолев – член
на УС, единодушно бяха избрани
г-н Атанас Белички за водещ на
събранието и г-жа Емилия Бакалова за протоколчик.

II. Г-н Атанас Белички призова присъстващите за допълнения към
предварително представения дневен ред, който в последствие бе приет с
консенсус.
1. Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждането на първата и
единствена точка от дневния ред, а именно: Разглеждане, обсъждане и
вземане на решение за одобрение на годишно разпределение на
планираните дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 „ Текущи
разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно
развитие” от ПРСР 2014-2020г. Г-жа Ирина Илиева – изпълнителен
директор на сдружението представи на членовете на УС предварително
разработено заявление за годишното разпределение на планираните
дейности и разходи, които да бъдат изпълнени от МИГ през 2019 година по
подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за
Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г., в общ размер
190 704,24 лв., разпределени както следва:
 Разходи за управление – 138 942,24 лв., в това число са включени
следните разходи: разходи за заплати и осигуровки на персонала, разходи
за възнаграждения и осигуровки на експерти свързани с прилагането на
СВОМР, разходи за командировки, разходи за застраховане на активи,
разходи за наем на офис, разходи за телефонни и интернет услуги, разходи
за куриерски услуги, разходи за одиторски услуги, разходи за електронен
подпис, разходи за канцеларски материали, разходи за обучения на екипа,
разходи свързани с публични отношения и срещи с други МИГ, разходи за
участие на МИГ в дейности на националната и европейската селска мрежа
за РСР, както и други асоциации на МИГ и разходи за междинна оценка на
СВОМР.
 За популяризиране на Стратегията за ВОМР – 51 762,00 лв., в това
число са включени следните разходи: разходи за проучвания и анализи,
разходи за поддръжка на интернет страницата, разходи за публикации и
радио излъчвания, разходи за отпечатване на брошури, изработване на
рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ, разходи за
организиране и провеждане на информационни срещи и обучения на
местни лидери.
След обстойно обсъждане на разработеното заявление за одобрение на
планирани дейности и разходи за 2019 г. и изискванията на чл. 12, ал.1 от
Наредба 1 / 22.01.2016 г. на МЗХГ, членовете на УС взеха следното решение
с 7 гласа „ЗА“ от общо 7 присъстващи:
Одобрява се разработеното заявление за годишно разпределение на
планираните дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 19.4 „ Текущи
разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно
развитие” по ПРСР 2014-2020г. в размер на 190 704,24 лв., в това число
разходи за управление 138 942,24 лв. и разходи за популяризиране на
СВОМР 51 762,00 лв.

С приключване на обсъждането по точката от дневния ред не постъпиха
други предложения и водещият г-н Белички закри заседанието.

Членове на Колективния управителен орган
на СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански“:
…………………П*
Кирил Котев
…………………П*
Атанас Белички
…………………П*
Атанас Стоянов

Изготвил протокола:
…………………П*
Емилия Бакалова

…………………П*
Божидар Граматиков
…………………П*
Митко Манолев
…………………П*
Аспарух Коляшев
…………………П*
Красимир Газев

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни

