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Днес 06.11.2017г. от 14.00 часа в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" се
проведе заседание на Управителен съвет. Присъстват следните членове на УС:

1. Галина Николова Матанова - Община Панагюрище
2. Неделка Борисова Фингарова -Община Стрелча
3. Мариана Георгиева Попова - Община Лесичово
4. Гинка Петкова Томева -Физическо лице
5. Стоянка Стоянова Върлякова - .Лазарсон А" ЕООД гр. Панагюрище
6. Георги Николов Цоков - Физическо лице
7. Василка Рашкова Такучева - .Вимцета" ЕООД гр. Стрелча
8. Зоя Стойкова Чочкова -ЕТ,,Зоя Чочкова - 2013" с. Лесичово
9. Илинка Захариева Митова - НЧ "Пробуда 1914" с. Динката

Заседанието протече при следният дневен ред:

1. Процедура за избор на външни експерт - оценители и сформиране на комисия за
избор на проекти.

По първа точка от Дневния ред: Изпълнителния директор на МИГ г-н Лучко
Македонски запозна членовете на Управителния съвет, с необходимостта от организиране на
конкурс за външни експерт - оценители. Комисията трябва да се състои от Председател,
Секретар и трима експерти. Минимум 1/3 от състава на комисията трябва да бъде от Общото
събрание на МИГ, допуска се членове на екипа да участват в комисията, ако не са консултирали
кандидати по съответния прием и задължително външен експерт оценител. Ние ще
организираме процедура за подбор на външни оценители, за да си създадем база данни с
експерти, които да бъдат включвани в Комисията за избор на проект. Съставът на всяка
комисия ще бъде определени със заповед на Председателя на УС.

Разгледан бе пакета от документи за кандидатстване за оценители. Членовете на УС на
МИГ одобриха изискванията и сроковете по документацията. Утвърдени бяха Вътрешни
правила за провеждане на конкурс за избор на външни оценители.

Няма поставени въпроси и коментари. Пристъпва се към гласуване.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА - 9; ПРОТИВ - о; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - о.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 15.00 часа. ~
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