“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

ПРОТОКОЛ

№ 107

Събрание на Управителния съвет на сдружение с
нестопанска цел
«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански»
Дата на провеждане: 31.12.2018 г.
Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна
зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 09:00 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
Дневен ред:
1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Оценителен
доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със
Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя на УС на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански - МИГ Сандански” за оценка на проектни
предложения,
подадени 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
Стратегия за ВОМР в ИСУН 2020 - оценителна сесия № BG06RDNP001-19.046S1.
Информационни материали използвани по време на срещата:
o Предварително изготвен дневен ред;
o Форма за присъствен списък;
o Списък на предложените за финансиране проектни предложения,
подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната
финансова помощ;
o Списък с резервните проектни предложения, които успешно са
преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по
реда на тяхното класиране;
o ПМС 161;

o
към
o
o
o

Минимлани изисквания към реда за оценка на проектни предложения
стратегията за ВОМР;
Протокол АСД;
Протокол ТФО;
Оценителен доклад

Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по
следния начин:
 Председателят на Сдружението г-н Кирил Котев откри заседанието,
констатира наличието на кворум – от седем редовно поканени, присъстват
7, уведоми присъстващите с предварително изготвения дневен ред, и
призова за допълнения към него.
Не постъпиха предложения за неговата промяна, който в последствие бе
приет с консенсус.
Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждане на първа и
единствена точка от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на
решение за одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на
проектни предложения, назначена със Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на
Председателя на УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ
Сандански” за оценка на проектни предложения, подадени 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 Стратегия за ВОМР в ИСУН 2020 оценителна сесия № BG06RDNP001-19.046-S1“. Председателят на УС поясни,
че оценителния доклад се одобрява от Управителния съвет на МИГ, в срок до 5
работни дни от приключване на работата на КППП, съгласно нормативните
документи. След което даде думата на г-н Димитър Андонов председател на
КППП за оценка на проектни предложения, подадени по Процедурата, който
запозна членовете на УС, със съдържанието на Оценителния доклад на
Комисията, както и отделните етапи от работата й.
Приложения към Оценителния доклад:
 списък на предложените за финансиране проектни предложения,
подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната
финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях;
 списък с резервните проектни предложения, които успешно са
преминали оценяването, но за които не достига финансиране,
подредени по реда на тяхното класиране;
След направените обсъждания Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“
взе следното РЕШЕНИЕ с 7 гласа „ЗА“ , „ПРОТИВ“ - няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ“ – няма.
Одобрява се Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни
предложения, назначена със Заповед № 2 от 19.11.2018 г. на Председателя на
УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански” за
оценка на проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP00119.046 - МИГ Сандански - подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Стратегия за ВОМР в ИСУН 2020 - оценителна сесия №
BG06RDNP001-19.046-S1.

С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не постъпиха
други предложения и Председателят на Сдружението г-н Котев закри
заседанието.
•
Присъствен списък от 31.12.2018 г. от проведено събрание на
членовете на УС е неразделна част от Протокола.
Дата: 31.12.2018 г.
Изготвил протокола:
…………………П*
Аспарух Коляшев
Председател на Управителния Съвет:
…………………П*
Кирил Котев

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

