РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СДРУЖЕНИЕ ..МИГ ПЕРУ1ШША-РОДОПИ”
До членовете на УС на
СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

Относно: Провеждане на заседание на УС

Уважаеми дами и господа,
На основание чл. 38, ал.1 от Устава на Сдружение „Местна инициативна група
Перущица-Родопи” свиквам заседание на УС на 17.05.2018 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в
офиса на Сдружението, със следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД
1. Изменение на длъжностна характеристика на „Счетоводител”;
2. Приемане на нови членове на Сдружението;
3. Свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Перущица - Родопи” съгласно чл. 26, ал. 1 от
Устава и поради получен отказ за вписване на промяна в Агенцията по вписванията и
определяне на дневен ред;
4. Разни;

f t f # * * * ; a .*

м ам и п кн А
« л е к и т е ра й о н и

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони"
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Сдружение..Местна инициативна група
Пеоушииа-Родопи "
с .Брестовица, пл. „Съединение” № 1. e-mail: trakiiskorodoDskata.vaka@abv.bg. www.rnig-p-r.org:

ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна
инициативна група Перущица-Родопи”

Днес,17.05.2018 г., в 17:00 часа, в с.Брестовица, община „Родопи“, обл. Пловдив в
офиса на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи“, пл.
„Съединение” JV® 1 се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение
„Местна инициативна група Перущица-Родопи”.
На заседанието присъстваха бот членовете на Управителния съвет, а именно:
1. Костадин Иванов Тотов;
2. Спас Милков Шопов;
3. Константин Вихъров Витанов;
4. Емилия Стойкова Янкулова;
5. Петър Йорданов Андонов;
6. Валентина Радкова Хаджиева.

Заседанието бе открито от г-н Константин Витанов, който предложи на основание
чл.38, ал.1 от Устава на Сдружението заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.
4.

Изменение на длъжностна характеристика на „Счетоводител”;
Приемане на нови членове на Сдружението;
Освобождаване на членове на ОС на Сдружението;
Свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Перущица - Родопи” съгласно чл. 26, ал.
1 от Устава и поради получен отказ за вписване на промяна в Агенцията по
вписванията и определяне на дневен ред;
5. Разни;

Проекто-дневният ред бе приет с 6 гласа ЗА, ПРОТИВ-ОиУС започна работа по
точките от дневния ред.
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Процедурно решение, г-н Константин Витанов предложи за протоколчикна
заседанието на УС да бъде Емилия Янкуловаи предложението бе прието с
единодушие.
По т.1 от Дневния ред:Г-н Константин Витанов уведоми Управителния съвет,
че Сдружението среща трудности да намери служител за длъжността
„Счетоводител“, поради заложено изискване в длъжностаната характеристика лицето
да има опит по „ЛИДЕР“. По тази причина предлага на УС това изискване да отпадне
от длъжностната характеристика за „Счетоводител”. Г-н Ташев уведомява УС на МИГ,
че отпадането на изискването за опит по „ЛИДЕР“ за Счетоводител не противоречи на
изискванията на чл. 13, ал. 6 от Наредба№ 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2015 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 ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г
След кратки разисквания УС единодушнос 6 гласа ЗА, ПРОТИВ-Оприе следното
решение
РЕШЕНИЕ 4/17.05.18г.
Във връзка с чл. 13, ал. 6 от Наредба 22/14.12.2015 г. и на основание чл.36, т. 18от
Устава на Сдружението Управителният съвет:
Приемаотпадането на изискването за опит по „ЛИДЕР” за заемане на длъжността
Счетоводител;
По т. 2 от Дневния ред: Г-н Витанов представи на членовете на УС постъпилата
номинация за членство в Общото събрание на МИГ-а на НЧ „Просвета - 1929“,
представлявано от Ангел Василев Младенов, представител на нестопански сектор.
След кратки разисквания и разглеждане на постъпилата номинация за членство в ОС,
УС единодушно с 6 гласа ЗА, ПРОТИВ-О УС прие следното решение
РЕШЕНИЕ 5/17.05.18г.
На основание чл. 36 от Устава на Сдружението Управителният съвет:
Предлага номинацията на НЧ „Просвета - 1929“, представлявано от Ангел Василев
Младенов, представител на нестопански сектор да бъде разгледана и гласувана от
членовете на Общото събрание на МИГ.
По т. 3 от Дневния ред: Вземане на решение за свикване на Общо събрание на
Сдружение „МИГ Перущица - Родопи” съгласно чл. 26, ал. 1 от Устава и поради
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получен отказ за вписване на промяна в Агенцията по вписванията и
определяне на дневен ред. След кратки разисквания УС единодушно с 6 гласа
ЗА, ПРОТИВ-О УС прие следното решение:
РЕШЕНИЕ 6/17.05.18 г.
На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица Родопи“свиква Заседание на Общото събрание на 25.05.2018 г. /петък/ от 10:00 ч.,
което ще се проведе при следния дневен ред:
1.
2.
3.
4.

Приемане на нови членове на Сдружението;
Промени в Управителния съвет на Сдружението;
Актуализиране на СВОМР на „МИГ Перущица - Родопи“;
Разни.

Място на провеждане: Музей на виното „Влаховата к ъ щ а с . Брестовица
По т. 4 от Дневния ред: Разни.
Изказвания, становища, питания заседанието бе закрито в 18:00 часа.

няма. Поради изчерпване на дневния ред

Водещ заседанието
/Константин Витанов!
на УС на Сдружение „
Изготвил протокола:
/Емилия Янкулова, член на УС на МИГ/
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