СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ № 49
от проведено заседание на Управителния съвет на 19.02.2019 г.
по точка първа от дневния ред

Относно: Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения,
назначена със Заповед № 28/ 31.12.2018 г. на заместник-председателя на МИГ Завет –
Кубрат, във връзка с проведена оценителна сесия по процедура № BG06RDNP001-19.030
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ – втори прием.
Управителният съвет на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ при кворум от 5 (пет) членове, отсъстващи 2
(двама), в гласуването участвали 5 (пет), с 5 (пет) гласа „За“, „Против“ – 0 (нула), „Въздържали се“
– 0 (нула), прие следното прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 172
На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на МИГ
Завет - Кубрат, УС на Сдружението
Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения,
назначена със Заповед № 29/ 31.12.2018 г. на заместник - председателя на МИГ Завет – Кубрат,
във връзка с проведена оценителна сесия по процедура № BG06RDNP001-19.030 подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ (втори прием) от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.
2. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Завет - Кубрат да публикува в ИСУН 2020
всички документи по направената оценителна сесия.
Заличена информация, на
основание чл. 23 от ЗЗЛД

Изготвил преписа:
Селвихан Яваш – Протоколчик на заседанието на УС на 19.02.2019 г.
Заличена информация, на
основание чл. 23 от ЗЗЛД

ХАЛИМЕ ДОБРУДЖАН
Председател на УС на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“

Настоящото решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“,
проведено на 19.02.2019 г., Протокол № 49, точка първа от дневния ред при кворум от 5 (пет) членове,
отсъстващи 2 (двама), в гласуването участвали 5 (пет), с 5 (пет) гласа „За“, „Против“ – 0 (нула),
„Въздържали се“ – 0 (нула) и е подпечатано с официалния печат на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“
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e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg, web: www.mig-zavet-kubrat.eu
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