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ПРОТОКОЛ № 1 
от заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна 

група Перущица-Родопи” 
 

 
 
Днес, 17.02.2020  г., в 11:00 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 Христо Джалъзов.  
На заседанието бе поканена г-жа Стефка Кръстева – Експерт прилагане на СВОМР на Сдружение 
„Местна инициативна група Перущица-Родопи”.  
След  постъпило предложение и подлагане на гласуване за водещ на заседанието бе избран г-жа 
Румяна Самоковарева – 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  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР, условия 

и образци на документи за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.359 МИГ 

Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 
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от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи. 

2. Одобряване на актуализирана индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2020 г. 

3. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на Сдружение „МИГ Перущица – 

Родопи“. 

 
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 Стефка Кръстева – Експерт прилагане на СВОМР на Сдружение 
„МИГ Перущица – Родопи“ представи на членовете на УС окончателният вариант на 
документацията за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 „Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от 
ПРСР за периода 2014 - 2020 г.от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 
Перущица- Родопи. 

Пълният пакет от документи за провеждане на процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока 

за кандидатстване № BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. от  Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Перущица- Родопи 

 Обява ( Покана за прием) 

 Условия за кандидатстване, заедно с 

o Приложения към Условията за кандидатстване 

 Условия за изпълнение, заедно с  

o Приложения към Условията за изпълнение 

Проведено е обществено обсъждане, съгласно чл.24 от ЗУСЕСИФ. Г-жа стефка Кръстева 
информира членовете на УС, че в периода 04.02.2020г. – 13.02.2020г. вкл., пълният пакет от 
документи по процедурата бе публикуван за обществено обсъждане на електронната страница на 
Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“: www. mig-p-r.org. Постъпили са: Писмо по електронна 
поща от Красимир Кочос с две предложения и през ИСУН от Павлина Ветрилова, Консултант 
"Европейски програми" с две предложения. 
След внимателно разглеждане на всички документи, включително Справка за отразяване на 
коментари от обществено обсъждане и преглед дали отговарят на изискванията и кратки 
разисквания УС единодушно с 6 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 УС прие следното решение 
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РЕШЕНИЕ №1/17.02.2020 г 

 
На основание чл. 36, т.2  от Устава на Сдружението Управителният съвет: 
Одобрява условия за кандидатстване, ведно с приложените към тях документи и периоди на 
прием по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез 
подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-
19.359 МИГ Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 
от  Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи както 
следва:  

Начало на прием: 03.04.2020 г.    Първи краен срок: 07.05.2020 година, 17:00 часа. 
Начало на прием: 23.11.2020 г.   Втори краен срок : 31.12.2020 година, 17:00 часа. 

ЗА“ – 6 гласа 
„ПРОТИВ“ – 0 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По т. 2 от Дневния ред: Г-жа Румяна Самаковарева предложи Актуализация на ИГРП за  2020 г. 

След кратки разисквания УС единодушно с 6 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 прие следното решение 
 
 

РЕШЕНИЕ №2/17.02.2020 г.. 
 
на основание чл. 36, т. 30 от Устава на Сдружението Управителният съвет: 
приема  Актуализация на ИГРП за 2020 г. на Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По т. 3 от Дневния ред: Г-жа Румяна Самоковарева предложи да се вземе решение за свикване 
на Общо събрание на Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“; 

След кратки разисквания УС единодушно с 6 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 прие следното решение 

 
 

РЕШЕНИЕ № 3 / 17.02.2020 г.. 
 

 
На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“ свиква 
Заседание на Общото събрание на 11.03.2020 /сряда/ от 16:00 ч., което ще се проведе при 
следния дневен ред: 

1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ Перущица-Родопи 
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за 2019г.;
2. Промени в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на

сдружението;
3. Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ”МИГ Перущица-Родопи” за

2019 г.;
4. Разни.

Място на провеждане: Офис на СНЦ „МИГ Перущица-Родопи,пл.Съединение №1, 
с. Брестовица, община „Родопи’’1Дловдивска област

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 13:00 часа
' /

/ I  '

Водещ заседанието
г-жа Румяна Самаковарева
Председател на УС наСдр#: Щерущица-Родопи’

Изготвил протокола 
Емилия Янкулова -  члетГна

*
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК -
I/

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА -  РОДОПИ“

п Л К C - j  C l J f l C  . ‘У&Дсс---Дата на п ровеж д ан е:......... :............. ................ .........................
Място на провеждане: с. Брестовица, офис на Сдружение „МИГ Перущица -  Родопи“, пл. „Съединение“ № 1

Име и фамилия Телефон Гласуване по телефона Подпис //
РУМЯНА CAMOKOBAPEBA 0882 998 614

ИВАН БОГАТИНОВ 00885388244 Д  /1
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА

0899534358

ХРИСТО ДЖАЛЪЗОВ 0887712684 ■

ЕМИЛИЯ ЯНКУЛОВА 0885160776

ПЕТЪР АНДОНОВ 0897683708

СПАС ШОПОВ 0889349516
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