Европейски фонд за рибарство
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013
Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“
„Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МИРГ „ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ
– ЦАРЕВО“, ПРОВЕДЕН НА 16.03.2015 Г.
Днес 16.03.2015 г., от 15:00 часа в офиса на МИРГ „Приморско – Созопол –
Царево“ в гр. Приморско, се проведе заседание на Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“.
Присъстваха 6 души от 9 членове на Управителния съвет.
Заседанието е законно. Присъстват повече от половината от членовете на
Управителния съвет на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“.
Г-н Милен Динев има право на един глас чрез пълномощника си г-н Костадин
Мархолев на основание изрично писмено пълномощно № 1629/ 16.03.2015г. изд. от
Нотариус Бинка Кирова с район на действие РС Бургас.
За председател на заседанието бе избран г-н Георги Пейчев -Председател на УС
на МИРГ.
За протоколчик бе избрана г-ца Лина Кирова – Технически сътрудник на МИРГ.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на ръководство на УС;
2. Гласуване на промяна на Насоките за кандидатстване и
изпълнение на проекти по всички мерки от МСР на МИРГ;
3. Приемане на нови членове на МИРГ „Приморско-СозополЦарево“;
4. Разни.
Във връзка с Дневния ред, Г-н Димо Димов – Управител на МИРГ
информира присъстващите членове за получено писмо от Фондация
„Приморско -2004“ за отказ за финансиране по проект от МСР и
освобождаване на финансов ресурс.
УС взе решение този въпрос да бъде отнесен към точка 4 от дневния ред –
Разни, като гласува по следния начин:
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„за“ - 7 „против“ – 0

„въздържал“ – 0.

Приема се.

В 15:30 часа към заседанието на УС на МИРГ се включиха г-н
Георги Лапчев и г-н Даниел Николов – членове на УС с право на глас
при гласуването на следващите точки от дневния ред
По точка 4 от дневния ред - 4. Разни. Докладва г-н Димо Димов.
Г-н Димо Димов информира членовете на УС, че е постъпило
уведомително писмо с Вх. № 571/16.03.2015г. от Фондация „Приморско –
2004“ за проект с УНП: BG-PST 201322/ 023 относно отказ по желание на
бенефициента от финансиране на проекта поради невъзможност за
изпълнение му, съгласно подписания договор за БФП. По тази причина
предвидените за проекта средства от бюджета на МСР на МИРГ в размер на
168 069,51 лева се освобождават, с което наличните свободни средства по
Приоритетни оси 1, 2 и 3 от МСР на МИРГ достига 565 863,99 лв.
Г-н Димо Димов поясни, че така събраната сума към днешна дата е
достатъчна, за да се финансира първият чакащ проект от списъка с
приоритизацията на наддоговорени проекти. В тази връзка г-н Димов
предложи да се извърши актуализация на МСР на МИРГ, съгласно
представена таблица „Актуализация на бюджет по мерки от МСР“ Приложение 1, при която всички налични свободни средства по
Приоритетни оси 1 и 2 и 56 370,48 лв. от мярка 3.2 да се прехвърлят в мярка
3.1, с което да се осигурят необходимите 545 781,84 лв. за предоставяне на
БФП на първия чакащ проект с УНП BG-PST 201431/039 на бенефициента
Фондация “Созопол – Клон „Созопол“.
След провелата се дискусия по така представените предложения се
взеха следните
РЕШЕНИЯ:
1. Да се извърши пета по ред Актуализация на МСР на МИРГ,
съгласно която наличните към днешна дата свободни средства
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по Приоритетни оси 1 и 2 и 56 370,48 лв. от мярка 3.2 да се
прехвърлят в мярка 3.1;
2. Така набраните свободни средства по мярка 3.1 в размер на 545
781,84 лв. да се предложат за финансиране на проект с УНП
BG-PST 201431/039 на бенефициента Фондация “Созопол –
Клон „Созопол“, който е класиран на първо място със 71 точки
от всички наддоговорени проекти, очакващи финансиране.
Членовете на УС гласуваха по следния начин:
„за“ – 9

„против“ – 0

„въздържал“ – 0.

Приема се.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на УС приключи в
16:00 часа.

ГЕОРГИ ПЕЙЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИРГ „ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ – ЦАРЕВО“: /п/ не се
чете
ЛИНА КИРОВА – ПРОТОКОЛЧИК: /п/ не се чете
Вярно с оригинала:
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