“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

ПРОТОКОЛ

№ 108

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

Дата на провеждане: 03.01.2019 г.
Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала,
находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 17:10 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 не членове на УС:
1. Ирина Илиева – Изпълнителен директор;
2. Автономка Ангелова – Експерт по прилагане на СВОМР.
Дневен ред:
1.
Разглеждане, обсъждане и вземане на решение функциите на Председателя
на УС на МИГ Сандански да бъдат изпълнявани от Заместник председателя на УС
във връзка с процеса на оценка по Процедура за подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-19.082 - МИГ Сандански – подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“, от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна
група Сандански – МИГ Сандански“.
Информационни материали използвани по време на срещата:
o
o

Предварително изготвен дневен ред;
Форма за присъствен списък;

o Устав;
o Решение № 157 от 15.10.2018 г. към Протокол № 28 от 15.10.2018 г. на
Общото събрание на Сдружението за одобрение на Заместник – председател на
УС.
Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по
следния начин:


Председателят на сдружението г-н Кирил Котев отркти заседанието,
констатира наличието на кворум от 7 редовни членове, присъстват 7,
уведоми присъстващите с предварително изгорвения дневен ред и призова
за допълнения към него. Не постъпиха предложения за промяна и бе приет с
консенсус.

1. Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждане на първа и
единствена точка от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на
решение функциите на Председателя на УС на МИГ Сандански да бъдат
изпълнявани от Заместник председателя на УС във връзка с процеса на оценка
по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP00119.082 - МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“, от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански“. Поради проявен интерес от страна на Община
Сандански да кандидатства с проектни предложения
по Процедура №
BG06RDNP001-19.082 МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“, Председателят на УС на МИГ Сандански г-н Кирил
Котев, който е и кмет на община Сандански е в обективна невъзможност да
изпълнява задълженията си на Председател УС в процеса на оценка по
конкретната процедура. На основание чл. 38а от Устава на СНЦ „Местна
инициативна група Сандански - МИГ Сандански“ и посочените по-горе
причини
Управителният
съвет
разгледа
възможността
Заместникпредседателят да изпълнява задълженията на Председател на УС като подписва
всчики необходими документи свързани с процеса на оценка по процедурата.
Заместник – председателят на УС г-н Красимир Газев е избран с Решение №
157 от 15.10.2018 г. към Протокол № 28 от 15.10.2018 г. на Колективния
върховен орган на МИГ Сандански. Предвид гореизложеното е необходимо да
бъде взето решение на УС, съгласно чл. 38а, ал. 3 от Устава Сдружението, който
гласи: „Чл. 38a. /3/ Заместник-председателят изпълнява задълженията на
Председателя на УС при изрично негово волеизявление с нарочна заповед или с
Решение на УС.“
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 Заместник-председателя г-н Красимир Газев избран с Решение №
157 от 15.10.2018 г. към Протокол № 28 от 15.10.2018 г. на ОС да изпълнява
задълженията на Председател на УС във връзка с процеса на оценка по
Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.082 МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, от
Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ
Сандански“, като подписва всчики необходими документи свързани оценката
на проектни предложения към Стратегията за ВОМР.
С приключване на обсъждането по точката от дневния ред не постъпиха
други предложения и г-н Котев закри заседанието.
 Присъствен списък от 03.01.2019 г. от проведено събрание на
членовете на УС е неразделна част от Протокола.
Дата: 03.01.2019 г.
Изготвил протокола:
…………………П*
Автономка Ангелова
Председател
на Управителния съвет:
…………………П*
Кирил Котев

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

