Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
№ 6 / 25.10.2018 г.

Днес, 25.10.2018 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 11.00 ч. се проведе събрание на УС
на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с наименование "МИГ Котел, Сунгурларе
и Върбица" при следния Дневен ред:
1. Вземане на Решение за удължаване на срока за прием по Процедура № BG06RDNP001-19.053

-докладва П. Шиварова
2. Одобрение на Вътрешни правила за защита на лични данни на СНЦ "МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица"
- докладва П. Шиварова
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” „Ззаместникпредседателят 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 и т. 3 от Дневния
ред. След което напусна заседанието. В Заседанието участие взеха следните членове:
1. Борислав Боянов Антонов - да
2. Хасан Наимов Караюсуфов - не
3. Женета Манова Милкова - да
4. Димитър Мануелов Асенов - да
5. Кериме Шабан Копук – да
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 ВСОМР

По т. 1 от Дневния ред докладва П. Шиварова - Изп. директор МИГ:
Процедура № BG06RDNP001-19.053 по мярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура,
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от
Стратегия за ВОМР на МИГ е отворена за прием съгласно Заповед № 15 от 26.06.2018 г. на
Заместник Председателя на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица до 17: 00 часа на 30.10.2018 г.
Съгласно Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на
операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено
от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г. , чл. 46а, § (6) МИГ има право да
удължава срока за прием :
-След активиране промяна в обявата и процедурата се допуска по реда на одобрението, т. 3 за
удължаване срока за подаване на проектни предложения.
Съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от ПМС 162 от 05 юли 2016 г. срокът за подаване на проектни
предложения може да се удължава, когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 1
няма постъпили проектни предложения или всички проектни предложения са оттеглени;
МИГ може да удължи срока, тъй като към настоящия момент НЯМА подадени проекти по мярката
в ИСУН.
Във връзка с гореизложената информация предлагам срока за кандидатстване по Процедура №
BG06RDNP001-19.053 по мярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в
енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от Стратегия за ВОМР на МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица да бъде удължен до 17 : 00 часа на 19.11.2018 г. .
Заместник Председателя на УС
процедурата.

следва да издаде Заповед за удължаване срока за прием по

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. чл. 11, ал. 5, т. 2 от ПМС 162 от 05 юли 2016 г. и чл. 46а, § (6), т. 3 от Наредба 22
от 14 декември 2015 г. , УДЪЛЖАВА срока за прием по Процедура № BG06RDNP001-19.053 по
мярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми
източници и спестяване на енергия" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица“ до 17 : 00 часа на 19.11.2018 г..
Възлага на Заместник Председателя на МИГ да внесе Искане за удължаване на срока за
кандидатстване по мярката до УО на ПРСР, както и да бъде коригиран срока за приоем в Обявата
и в документите по процедурата и да бъде поставено уведомително съобщение на сайта на МИГ.
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

По т. 1 от Дневния ред докладва П. Шиварова - Изп. директор МИГ:
Вътрешните правила за защита на лични данни на СНЦ "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" са
разработени в изпълнение на Регламент ЕС № 2016/679 на Европейския парламент и на съвета в
сила от 25.05.2018г.
Въз основа на представената информация, УС взема следното
РЕШЕНИЕ:
Приема и одобрява Вътрешни правила за защита на лични данни на СНЦ "МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица"

-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
С приключване на Дневния ред приключи заседанието на УС.
Членове на Управителния съвет, участвали в заседанието:

1. Борислав Боянов Антонов –...............................
2. Кериме Шабан Копук - ............................
3. Женета Манова Милкова - ................................
4. Димитър Мануелов Асенов - ............................

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

Утвърдил: ....................................

