Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“

ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна
група Перущица-Родопи”

Днес, 22.11.2018 г., в 14:00 часа, в с. Брестовица, община „Родопи“, обл. Пловдив
в офиса на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи“, пл.
„Съединение” № 1 се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна
инициативна група Перущица-Родопи”.
За заседанието са редовно уведомеи 7 от членовете на Управителния съвет, а именно:
1. Румяна Иванова Самоковарева – публичен сектор;
2. Иван Ангелов Богатинов, представляващ по пълномощие „Домейн Юстина“ ЕООД стопански сектор;
3. Емилия Стойкова Янкулова – стопански сектор;
4. Петър Йорданов Андонов – стопански сектор;
5. Христо Георгиев Джалъзов - нестопански сектор;
6. Спас Милков Шопов – нестопански сектор;
7. Магдалена Василева Димитрова, представляващ НЧ „Просвета – 1929”, с. Белащица –
нестопански сектор.
Присъстват 6 от редовно поканените и уведомени за дневния ред членове на
Сдружението. Отсъства по уважителни причини-извън страната е , Христо Георгиев
Джалъзов.
На заседанието бе поканена г-жа Даниела Салкина - Изпълнителен директор на Сдружение
„Местна инициативна група Перущица-Родопи”.
След постъпило предложение и подлагане на гласуване за водещ на заседанието бе избран
г-жа Румяна Самаковарева – Председател на УС, а за протоколчик – Емилия Янкулова –
член на УС:
„ЗА“ – 6 гласа
„ПРОТИВ“ – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа
Заседанието бе открито от г-жа Румяна Самаковарева, който предложи на основание чл. 38,
ал. 1 от Устава на Сдружението заседанието да протече при следния
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1. Актуализация на ИГРП за 2018 г и 2019 г.;
2. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР,
условия и образци на документи за кандидатстване по Подмярка 4.1″Инвестиции в
земеделски стопанства”от СВОМР на Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“
3. Обявяване на конкурс за длъжността „Технически асистент“ .
4. Разни.
Проекто-дневният ред бе приет с 6 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 и УС започна работа по точките от
дневния ред.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По т. 1 от Дневния ред: Г-жа Румяна Самаковарева предложи Актуализация на ИГРП за
2018 г. и ИГРП за 2019 г.
След кратки разисквания УС единодушно с 6 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 прие следното решение

РЕШЕНИЕ 1/22.11.18г.
на основание чл. 36, т. 30 от Устава на Сдружението Управителният съвет:
приема Актуализация на ИГРП за 2018 г. и ИГРП за 2019 г. на Сдружение „МИГ Перущица
– Родопи“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По т. 2 от Дневния ред: Даниела Салкина – Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ
Перущица – Родопи“
представи на членовете на УС окончателният вариант на
документацията за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”от СВОМР на
Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“
Пълният пакет от документи за провеждане на процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”от СВОМР на
Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“ включващ:

 Обява ( Покана за прием)
 Условия за кандидатстване, заедно със следните приложения:
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ
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o Документи за информация на кандидата
o Документи за попълване от кандидата
 Условия за изпълнение, заедно с приложимите документи
Проведено е обществено обсъждане, съгласно чл.24 от ЗУСЕСИФ. Изпълнителният
директор информира членовете на УС, че в периода 13.11.2018г. – 21.11.2018г. (до 17.00ч.)
вкл. пълният пакет от документи по процедурата бе публикуван за обществено обсъждане в
интернет страницата на Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“: www. mig-p-r.org. Няма
постъпили коментари, мнения, въпроси или предложения по публикуваната документация.
Отвод за вземане на решение си направиха Емилия Янкулова – представляващ „Янкулова
92“ ЕООД и Петър Йорданов Андонов по причина евентуален конфликт на интереси
След внимателно разглеждане на всички документи, преглед дали отговарят на
изискванията и кратки разисквания УС единодушно с 4 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 УС прие
следното решение
РЕШЕНИЕ 2/22.11.18г.
На основание чл. 36, т. от Устава на Сдружението Управителният съвет:
Одобрява периоди на прием по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”от СВОМР на Сдружение
„МИГ Перущица – Родопи“, както следва:
Начало на прием: 02.01.2019 г.

Първи краен срок: 05.02.2019 година, 17:00 часа.

Начало на прием: 20.07.2019 г. Втори краен срок : 30.08.2019 година, 17:00 часа.
ЗА“ – 4 гласа
„ПРОТИВ“ – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа
. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------По т. 3 от Дневния ред: Г-жа Румяна Самаковарева предложи да се обяви конкурс за
длъжността „Технически асистент“на Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“.
След кратки разисквания УС единодушно с 6 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 прие следното решение
РЕШЕНИЕ 3/22.11.18г.
на основание чл. 36, т. 30 от Устава на Сдружението Управителният съвет:
обявява конкурс за длъжността „Технически асистент“на Сдружение „МИГ Перущица –
Родопи“;
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