Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони !

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
№ 19-ВОМР/ 10.11.2018г.
Гр.Лясковец
Днес, 10.11.2018г., в офиса на МИГ в гр. Лясковец се състоя заседание на УС при
следния Дневен ред:





Дата: 10 ноември 2018г., събота
Час: 17.00ч.
Място: офис на МИГ, гр. Лясковец, ул.“Бузлуджа“№1
Дневен ред:

1. Отмяна на Решение за свикване на Общо събрание №4/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г.
от проведено заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” и на Заповед № 42ВОМР/ 02.11.2018г.
-докладва : д-р Ивелина Гецова
2.Вземане на Решение за насрочване на нова дата за провеждане на Общо събрание на
МИГ.
-докладва: д-р Ивелина Гецова
3. Други
В Заседанието участие взеха следните Членове на УС, редовно поканени и уведомени:
-д-р Ивелина Гецова: да
-Красимира Желязкова: да
-Антоанета Чукурова: да
-Мариела Терзиева: да
-Пламен Пенчев: да
-Петър Тахрилов: да
-Денчо Димов: не
Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран Кворум от 6 члена.
На заседанието присъстват без право на глас:
-Мария Маринова, Изп. директор на МИГ;
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-Мария Петкова, Експерт на МИГ
Заседанието стартира навреме както следва:
По т.1. от Дневния ред, а именно- Отмяна на Решение за свикване на Общо събрание
№4/Протокол 18-ВОМР/ 01.11.2018г. от проведено заседание на УС на СНЦ МИГ
“Лясковец-Стражица” и на Заповед № 42-ВОМР/ 02.11.2018г.
-докладва : д-р Ивелина Гецова
На свое заседание, проведено на 01.11.2018г. УС на МИГ взе Решение №4/Протокол 18ВОМР/ 01.11.2018г. за свикване но Общо събрание с дата и дневен ред. Със Заповед № 42ВОМР/ 02.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ е свикано Общото събрание,
изпратени са писмени покани до членовете на ОС по пощата, Поканата за провеждане на
ОС е публикувана във в.“Янтра днес“ , както и на сайт на МИГ.
Тъй като възникна обективна причина за промяна в Дневния ред, докладвана от Мария
Маринова – изпълнителен директор на МИГ е необходимо Дневния ред да се промени, а
преди това да се отменят Решение за свикване на Общо събрание №4/Протокол 18-ВОМР/
01.11.2018г. от проведено заседание на УС на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица” и на
Заповед № 42-ВОМР/ 02.11.2018г.
Причина за отмяна на свикано Общо събрание:
-промяна в Дневния ред: добавяне на следната точка:
Обсъждане и вземане на Решение за определяне на представители сред членовете на
Общото събрание, които да участват като оценители в КППП по мерки:
- Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP00119.095,
-Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,
Процедура № BG06RDNP001-19.096 ,
-Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №
BG06RDNP001-19.154
съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА
МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР.
Общото събрание на МИГ определя представители сред членовете на Общото събрание,
които да участват като оценители в КППП по мерките от СВОМР.
В тази връзка предлагам отмяна на редовно свикано Общо събрание на 20.11.2018г. и
отмяна на моя Заповед № 42-ВОМР/ 02.11.2018г.
Няма дискусия по така предоставената информация.
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Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №01/Протокол 19-ВОМР/ 10.11.2018г.
Отменя провеждането на редовно свикано Общо събрание на 20.11.2018г. и отменя
Заповед № 42-ВОМР/ 02.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ.
Гласуване: кворум – 6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение с което отменя провеждането на редовно
свикано Общо събрание на 20.11.2018г. и отменя Заповед № 42-ВОМР/ 02.11.2018г. на
Председателя на УС на МИГ.
По т.2. от Дневния ред, а именно - Вземане на Решение за насрочване на нова дата за
провеждане на Общо събрание на МИГ.
-докладва: д-р Ивелина Гецова
Във връзка с необходимост от промяна на Стратегия за ВОМР в частта „средства по
мерките от ОПРЧР“ следва да бъде свикано Общо събрание, което да обсъди и одобри
необходимите промени. Едва след това МИГ ще може да входира искане за промяна в
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД
50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие", свързано с осигуряване на
минимален финансов ресурс за отваряне на приеми по мерки Мярка МИГ03 и Мярка
МИГ04.
Също така е необходимо Общото събрание на МИГ да определи представители сред
членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в КППП по мерки:
Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура №BG06RDNP00119.095, Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096 и Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура № BG06RDNP001-19.154
съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА
МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР.
В тази връзка д-р Ивелина Гецова, Председател на УС предлага да се свика Общо
събрание както следва:
 дата: 28 ноември 2018г., сряда
 начален час: 17.00ч.
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 място: заседателна зала в Община Лясковец
 Дневен ред:
Час:
17.0017.15ч.
17.1517.45ч.
17.4518.00ч.
18.0018.45ч.

18.45ч.

Точка от Дневния ред:
Докладва:
1. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на
УС на
Кворум. Избор на Председател и секретар на ОС;
МИГ
2. Обсъждане и вземане на Решение за Промяна в Стратегия за
УС на
ВОМР за бюджета на Мярка МИГ03 и Мярка МИГ04 - мерки
МИГ
от ОПРЧР.
3. Представяне на информация за напредъка в изпълнението на
УС на
СВОМР, на предстоящи дейности и др. полезна информация.
МИГ
4. Определяне на представители сред членовете на Общото
УС на
събрание, които да участват като оценители в КППП по мерки:
МИГ
Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Процедура
№BG06RDNP001-19.095,
Мярка
МИГ4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, Процедура №
BG06RDNP001-19.096 и Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа
на неземеделски дейности”, Процедура № BG06RDNP001-19.154
съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР.
5. Други

Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ №2/Протокол 19-ВОМР/ 10.11.2018г.
Управителният съвет на МИГ одобрява свикването на Редовно Общо събрание на МИГ на
28.11.2018г. при Дневния ред, определен в настоящата точка. Възлага Общото събрание да
бъде свикано съгласно Устава на МИГ.
Гласуване: кворум –6
-ЗА: 6 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 6 на брой гласа „ЗА“, УС на МИГ взе Решение за свикване на Редовно Общо събрание
на МИГ на 28.11.2018г.
По т.3 от Дневния ред, а именно-Други
-Няма
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С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС.
Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС

заличени данни по ЗЗЛД!

Утвърдил: д-р Ивелина Гецова: Председател на УС
……………..

заличени данни по ЗЗЛД!

Участници в Управителния съвет: заличени данни по ЗЗЛД!
Име, презиме и фамилия

Телефон

Ел.поща

Подпис
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