ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”
8300 Средец, област Бургас ул. „Лиляна Димитрова”1, ет.2, e-mail: lider_sredets@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 9
от
Заседание на Управителния съвет
Днес 27.03.2018 год. в офиса на „МИГ СРЕДЕЦ“-заседателната зала, от 17.30 часа
се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Определяне състава на Комисията за подбор на проектни предложения към СВОМР на
„МИГ Средец“ по процедура BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПОДОБЪР ЖИВОТ„ -Мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за
деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната
зависимост“ в съответствие на квалификацията и опита със съответните операции, обект
на оценката.
Присъствието е отразено в присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол.
На заседанието отсъства г-н Иван Жабов, Кмет на Община Средец и представляващ
Общината в „МИГ СРЕДЕЦ“, поради подаден самоотвод.
По точка първа от дневния ред Председателят на УС, г-н Димо Найденов запозна
присъстващите на заседанието с изискванията, на които следва да отговарят членовете
на КППП- Председателя, секретаря, членовете на оценителната комисия-оценители,
помощник-оценителите и наблюдателите, съгласно ПМС 162/2016 г. и Минималните
изисквания към реда за оценка на проектни предложения към СВОМР.Същите трябва да
притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение
на задачите възложени им със заповедта за назначаване във връзка с оценяване на
проектни предложения по процедура BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„ -Мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни
услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на
институционалната зависимост“
1.Оценителната комисия следва да бъде в следния структурен състав:
1.1.Председател- без право на глас;
1.2.Секретар- без право на глас;
1.3.Външни оценители с право на глас -3 броя;
Председателят и секретарят следва да бъдат избрани от състава на ОС и/или служители
на МИГ, а външните експерти се избират от списъка на одобрените от „МИГ СРЕДЕЦ“
външни експерт- оценители на проекти към СВОМР.

2.Резервни членове -3 души.
3. Помощник оценител/ли, който,които може да бъдат служители на МИГ или външни
експерт- оценители.
4. Наблюдатели по предложение на УО на ОП РЧР.
Съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към
СВОМР, Председателят на УС издава заповед за назначаване на КППП.
Валентин Бялков- В началото сме на прием на проектни предложения към СВОМР за
програмен период 2014-2020 г.Не е необходимо за всяка процедура УС да заседава и
определя състава на КППП. Предлагам да делегираме права на Председателя на УС, г-н
Димо Найденов да назначава КППП по предстоящите процедури, съобразявайки се с
изискванията към членовете на КППП по всяка конкретна процедура.
Кета Кънева – Подкрепям предложението на г-н Бялков, не
процедура УС да определя състава на КППП.

е необходимо за всяка

Други коментари не бяха направени и присъстващите преминаха към гласуване.

УС със 6 гласа „за“
Реши:

УС делегира право на Председателя на УС, г-н Димо Найденов да назначава Комисии за
подбор на проектни
предложения по всички процедури за прием на проектни
предложения към СВОМР на СНЦ“МИГ СРЕДЕЦ“ през програмен период 2014-2020 год.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

27.03.2018 г.
гр. Средец

Председател на УС: /п/
/инж.Д. Найденов/
Протоколист:/п/
/Кета Кънева/
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