“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

ПРОТОКОЛ

№ 103

Събрание на Управителния съвет на сдружение с
нестопанска цел
«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански»
Дата на провеждане: 30.10.2018 г.
Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала,
находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 08:00 часа.
Членове на УС присъствали на събранието:
1.
2.
3.
4.

Кирил Котев, представляващ Община Сандански - Председател на УС
Атанас Белички – член на УС
Атанас Стоянов, представляващ НЧ „Отец Паисий 1919“ – член на УС
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
Присъствали лица нечленове на Управителния съвет:
Г-жа Ирина Илиева – изпълнителен директор на СНЦ „Местна инициативна
група Сандански – МИГ Сандански;
Г-жа Мирослава Петрова – технически асистент на СНЦ „Местна инициативна
група Сандански – МИГ Сандански;
Г-жа Автономка Ангелова – Експерт по прилагане на СВОМР на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански – МИГ Сандански.
Дневен ред:
1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Правила за
работа на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура №
BG06RDNP001-19.046 - МИГ Сандански - подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна
група Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 - 2020г.;
2. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за одобрение на изисквания,
на които трябва да отговарят членовете от Колективния върховен орган на
Сдружението, участващи като членове в комисии за подбор на проектни
предложения по процедури на МИГ.

Информационни материали използвани по време на срещата:
o Предварително изготвен дневен ред;
o Форма за присъствен списък;
o Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към
Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
o ПМС № 162 от 2016 г.
o Правила за работа на Комисия за подбор на проектни предложения по
процедура № BG06RDNP001-19.046 - МИГ Сандански - подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ
„Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 2020г.– проект;
o Изисквания на които трябва да отговарят членовете от Колективния
върховен орган на Сдружението, участващи като членове в комисии за подбор
на проектни предложения по процедури на МИГ – проект.
Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по
следния начин:
I.
Със започване на събранието по предложение на г-н Манолев – член
на УС, единодушно бяха избрани г-н Аспарух Коляшев за водещ на
събранието и г-жа Мирослава Петрова за протоколчик.
II.
Г-н Аспарух Коляшев призова присъстващите за допълнения към
предварително представения дневен ред, който в последствие бе приет с
консенсус.
1. Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждане на първа точка
от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за одобрение
на Правила за работа на Комисия за подбор на проектни предложения по
процедура
№ BG06RDNP001-19.046 - МИГ Сандански - подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ
„Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански”, от ПРСР 2014 2020г“. Водещият на събранието даде думата на изпълнителния директор гжа Ирина Илиева да запознае членовете на УС с точката от дневния ред. Тя
информира членове относно крайния срок - 16.11.2018 г. за подаване на
проектни предложения по
Процедура № BG06RDNP001-19.046 МИГ
Сандански – подмярка 4.2, като уточни, че след изтичането на крайния
срок за подаване на проектни предложения, комисията се назначава до три
дни с Заповед на Председателя на УС на МИГ Сандански, съгласно
Минималните изисквания към реда на оценка на проектни предложения към
Стратегия за ВОМР. С оглед гореизложеното е необходимо да бъдат одобрени
Правилата за работа на Комисията за подбор на проектни предложения по
Процедурата.
След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
взе следното РЕШЕНИЕ с 7 гласа „ЗА“ от общо 7 присъстващи:

Одобрява Правила за
работа на Комисия за подбор на проектни
предложения по процедура № BG06RDNP001-19.046 - МИГ Сандански подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за
ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански”.
2. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждането на
последната точка от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на
решение за
одобрение на изисквания, на които трябва да отговарят
членовете от Колективния върховен орган на Сдружението, участващи като
членове в комисии за подбор на проектни предложения по процедури на
МИГ“. Водещият на събранието даде думата на изпълнителния директор на
сдружението г-жа Ирина Илиева, която запозна членовете на УС с кратка
информация относно структурният състав на КППП, а именно: председател
без право на глас, секретар без право на глас, нечетен брой членове с право
на глас не по-малко от трима, резервни членове не по-малко от трима. Тя
поясни, че в състава на комисията членовете от колективния върховен орган
трябва да са не по-малко от 1/3 от членовете на КППП. Изпълнителният
директор г-жа Ирина Илиева предложи: Изисквания, на които трябва да
отговаря член на КППП без право на глас от Колективния върховен орган
на МИГ Сандански:
1) Притежава диплома за висше образование с образователноквалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър";
2) Притежава не по-малко от 3 години професионален опит;
3) Да познава добре ПРСР 2014-2020 г. и приложимото Европейско и
национално право;
4) Притежава компютърна грамотност – MS офис.
и
Изисквания, на които трябва да отговаря член на КППП с право на глас от
Колективния върховен орган на МИГ Сандански:
1) Притежава диплома за висше образование с образователноквалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър";
2) Притежава не по -малко от 3 години професионален опит;
3) Притежава опит изпълнение и/или в оценяването на проекти по
програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
4)
Да познава добре ПРСР 2014-2020 г. и приложимото Европейско и
национално право;
5) Притежава компютърна грамотност – MS офис.
След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
взе следното РЕШЕНИЕ с 7 гласа „ЗА“ от общо 7 присъстващи:
Одобрява Изисквания, на които трябва да отговаря член на КППП без
право на глас от Колективния върховен орган на МИГ Сандански:
1)
Притежава диплома за висше образование с образователноквалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър";
2)
Притежава не по-малко от 3 години професионален опит;
3)
Да познава добре ПРСР 2014-2020 г. и приложимото Европейско и
национално право;
4)
Притежава компютърна грамотност – MS офис.
и

Изисквания, на които трябва да отговаря член на КППП с право на глас от
Колективния върховен орган на МИГ Сандански:
1) Притежава диплома за висше образование с образователноквалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър";
2) Притежава не по -малко от 3 години професионален опит;
3) Притежава опит изпълнение и/или в оценяването на проекти по
програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
4)
Да познава добре ПРСР 2014-2020 г. и приложимото Европейско и
национално право;
5) Притежава компютърна грамотност – MS офис.
С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не
постъпиха други предложения и водещият г-н Коляшев закри заседанието.
 Присъствен списък от 30.10.2018 г. от проведено събрание на
членовете на УС е неразделна част от Протокола.
Дата: 30.10.2018 г.
Изготвил протокола:
…………………П*
Мирослава Петрова

Водещ на събранието:
…………………П*
Аспарух Коляшев

Председател на Управителния Съвет:
…………………П*
Кирил Котев

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

