ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУБРАТ
=======================================================

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 7
от проведено заседание на 18.04.2016 г.
по точка първа от дневния ред
Относно: Членство на Община Кубрат като юридическо лице в СНЦ
«МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЗАВЕТ».
Докладва: инж. Б. Исмаилов – кмет на Община Кубрат
Р Е Ш Е Н И Е № 79
Във връзка с изпълнението на проект «Помощ за подготвителни дейности» по
м.19.1. от ПРСР 2014-2020 г. от бенефициента СНЦ «МИГ ЗАВЕТ» в партньорство със
СНЦ «МИГ КУБРАТ», ОбС Кубрат със свое Решение №497 по Протокол №47 от
26.08.2015г. определи своите представители в СНЦ «МИГ КУБРАТ».
В хода на изпълнение на одобрения проект, двете сдружения взеха решения за
преобразуване със цел създаването на една обща местна инициативна группа на
територията на общините Завет и Кубрат.
Съгласно Решение №2 на Окръжен съд Разград от 23.03.2016г., СНЦ «МИГ
КУБРАТ» е прекратена без ликвидация и е преобразувана чрез вливане в СНЦ «МИГ
Завет». Съгласно същото решение, всички членове на СНЦ «МИГ Кубрат» са вече
членове на СНЦ «МИГ ЗАВЕТ», в т.ч. и Община Кубрат.
Проекта навлиза в етап финализиране на дейностите и предстои кандидатстване
на сдружението до 31 май 2016г. по отворения прием на подмярка 19.2. – “Прилагане
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от
ПРСР 2014 – 2020г.
В деловодството на Община Кубрат на 07.04.2016г. е постъпило уведомително
писмо от координатора на проекта, г-жа Гюлджан Касим, за предстоящо провеждане на
редовно Общо събрание на СНЦ «МИГ Завет», на 19.04.2016г. от 16:00ч. в Заседателна
зала на Общинския съвет-Завет, улица „Лудогорие” №19, при следния дневен ред:
1. Освобождаване на членове и приемане н членове на сдружението.
2. Промяна на наименованието на СНЦ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –
ЗАВЕТ».
3. Изменение и допълнение на устава на СНЦ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА – ЗАВЕТ».
4. Доклад на управителния съвет
за дейността на СНЦ «МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЗАВЕТ» и годишен счетоводен /финансов/ отчет за 2015
година.

5. Освобождаване от отговорност на председателя на управителния съвет и
управителния съвет.
6. Избор на председател на управителния съвет и управителен съвет.
7. Разни.
Във връзка с това е необходимо актуализиране на представителството на
Община Кубрат в Общото събрание и в Управителния съвет на сдружението, така, че
да отговаря на изискванията за Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХ за
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 60, ал.1 от АПК, Общинския съвет Кубрат

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за членство на Община Кубрат в качеството и на
юридическо лице с БУЛСТАТ 000505846 в Сдружение с нестопанска цел “Местна
инициативна група Завет” (СНЦ “МИГ Завет”)
2. Община Кубрат участва в СНЦ “МИГ Завет” със цялата си територия и
всички населени места.
3. Определя за представител на Община Кубрат във върховния колективен
орган на Сдружението - Общото събрание Ренета Илиева Филипова, в качеството
му на младши експерт «Европроекти».
4. Представителят на Община Кубрат в Общото събрание на СНЦ
«МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЗАВЕТ» да гласува в защита на
интересите на Община Кубрат по отделните точки в определения дневен ред на
събранието.
5. Решението подлежи на предварително изпълнение.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
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