ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

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

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНА МАРИЦА“

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КС
№ КС04-ВОМР/ 20.06.2018г.
с.Калековец
Днес, 20.06.2018год., с начало 10.00ч. в офиса на СНЦ „МИГ – Община Марица“ в
с.Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5 се проведе заседание на Контролния съвет на СНЦ
„МИГ – Община Марица“, свикано по реда на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за
дейността на Контролния съвет и чл. 59 от Устава на Сдружението.
Заседанието се проведе навреме при следния дневен ред:
1. Осъществяване на контрол върху дейността и взетите решения от УС на СНЦ
„МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА“, свързани с изпълнението на СВОМР, в периода
23.12.2017г. – 19.06.2018г.
2. Проверка на изпълнението на решенията, взети от ОС и УС на СНЦ „МИГ –
ОБЩИНА МАРИЦА“
3. Проверка и контрол на законосъобразността на извършените разходи в периода
23.12.2017г. – 19.06.2018г.
4. Други.
В заседанието взеха участие следните членове на КС:
Светлана Йорданова Манхарт – в качеството си на представляващ „Динчийски Агро
85“ ООД – член на КС;
- Красимир Стоянов Огнянов – член на Контролния съвет;
- Гинка Самунджи – в качеството си на представляваща СНЦ „Великолепие“
което го прави редовно и с възможност да бъдат вземани решения.
-

Заседанието стартира навреме, както следва:
За председател на заседанието беше избран Красимир Стоянов Огнянов.
За протоколчик беше избрана Светлана Манхарт – представляваща „Динчийски
Агро 85“ ООД.
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 По т.1. от Дневния ред, а именно - Осъществяване на контрол върху дейността и
взетите решения от УС на СНЦ „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА“, свързани с изпълнението на
СВОМР, в периода 23.12.2017г. – 19.06.2018г., бяха разгледани всички материали и
документи от проведените 15 заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Община
Марица“ от 23.12.2017г. до 19.06.2018г., Проверени са и всички решения взети от УС на
проведените заседания на 23.01.2018г., на 31.01.2018г., на 01.02.2018г., на 09.02.2018г., на
28.02.2018г., на 20.03.2018г., на 29.03.2018г., на 10.04.2018г., на 17.03.2018г., на
23.04.2018г., на 10.05.2018г., 15.05.2018г., 21.05.2018г., на 29.05.2018г. и на 14.06.2018г.
Контролния съвет на СНЦ „МИГ – Община Марица“ не констатира нарушения и
няма забележки. Във връзка с горното КС взе следното решение:
РЕШЕНИЕ №6/04-ВОМР/20.06.2018г.
Одобрява дейността на УС и всички взети от него решения за периода 23.12.2017г. –
19.06.2018г.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 3 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
 По т.2. от Дневния ред, а именно - Проверка за изпълнението на решенията взети
от Общото събрание и Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Община Марица“. КС взе
следното решение:
РЕШЕНИЕ №7/04-ВОМР/20.06.2018г.
Одобрява изпълнението на решенията, взети от Общото събрание и Управителния
съвет на СНЦ „МИГ – Община Марица“ за периода 23.12.2017г. – 19.06.2018г.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 3 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
 По т.3. от Дневния ред, а именно – Проверка и контрол на законосъобразността
на извършените разходи в периода 23.12.2017г. – 19.06.2018г.
КС взе следното решение:
РЕШЕНИЕ №8/04-ВОМР/20.06.2018г.
Всички разходи извършени в периода 23.12.2017г. – 19.06.2018г. от СНЦ „МИГ –
Община Марица“ са законосъобразни и в съответствие със заповед № РД 09125/14.02.2018г. и заповед № РД 09-420/02.05.2017г. за изменение на заповед № РД
Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-195/29.11.2016
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 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020"
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09-125/14.02.2018г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 за одобрени
планирани дейности и разходи на МИГ по подмярка 19.4 за 2018г.
ГЛАСУВАНЕ:
-ЗА: 3 гласа
-ПРОТИВ: 0 гласа
-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
 По т.4. от Дневния ред, а именно – Други – няма.
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на КС се закрива.

Протоколчик: Светлана Манхарт

Утвърдил: Красимир Огнянов

…………/п/……………

…………/п/……………
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