ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя
Даскалови”(Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”), проведено на 21.04.2016 г.
Днес 21.04.2016 г./двадесет и първи април две хиляди и шестнадесета година/, в гр.
Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив от 10.00 часа, се проведе Общо събрание (ОС) на
Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” (Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови”)
ОС бе открито от г-н Радньо Манолов – Председател на УС на МИГ.
Г-н Манолов констатира, че в залата са се регистрирали и присъстват по списък
19/деветнадесет/ членове на ОС от общо 45 (четиридесет и пет) души, поради което и с
оглед разпоредбата на Чл.10 от Устава на Сдружението, заседанието на ОС се отлага с 1
/един/ час, след което ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на
присъстващите.
Г-н Радньо Манолов направи следното предложение:
За Председател на събранието – г-н Боян Костадинов, за протоколчик – г-жа Анна
Троева, за преброител – Маньо Манев.
По така направеното предложение от г-н Манолов, други предложения не бяха
направени. Въпроси не бяха поставени.
При това положение се премина към гласуване на предложените кандидатури.
Гласуването се извърши с вдигане на ръка. След проведеното гласуване ОС взе
единодушно следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
1. Боян Костадинов – Председател на ОС;
2. Анна Троева – Протоколчик на ОС;
3. Маньо Манев – Преброител в ОС.
Възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него не бяха
направени. Въпроси не бяха поставени.
Председателят на Общото събрание – г-н Боян Костадинов, прочете на присъстващите
членове дневният ред на днешното заседание на Общото събрание, с който същите
предварително са запознати, посредством публикуване на поканата за заседанието с
включен в нея дневен ред във вестник „Марица”, бр.79 от 06.04.2016, стр.6, в официалните
сайтове на Община Брезово и Община Братя Даскалови, в официалния сайт на
Сдружението, поставянето й на мястото за обявления в сградата на управление на
Сдружението и в административните сгради на двете общини, както и във всички кметства
по населените места на двете общини, повече от 14 /четиринадесет/ дни преди днешния
ден.
Предложения не бяха направени. Въпроси не бяха зададени.
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Гласуването се извърши с вдигане на ръка. След проведеното гласуване, ОС одобри
единодушно следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Промяна в Устава на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Промяна в състава на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“.
3. Определяне на нов мандат на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови.
4. Приемане на нови членове на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови.
5. Освобождаване на членове на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови.
6. Други.
Преди да се пристъпи към разискване и гласуване на всяка една от точките по
дневния ред поотделно, Председателят на Общото събрание – г-н Боян Костадинов, разясни
на присъстващите членове възможността да гласуват със „За”, „Против” или „Въздържал
се”.
Премина се към разискване и гласуване на всяка една от точките от дневния ред
поотделно.
След направените разисквания и проведеното гласуване, Общото събрание на
Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” с единодушие на
всички присъстващи, взе следните:
РЕШЕНИЯ:
I. По точка първа от дневния ред:
Във връзка с промените на нормативната база и по конкретно 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 2014-2020 г. и на
основание чл. 12, ал. 1, т.1 от Устава на Сдружението:


Се извършва промяна в Устава на Сдружение „Местна инициативна група
Брезово, Братя Даскалови”, като се променят следните разпоредби по следния
начин:
Било:

Се изменя както следва:

Било:

НА ВСЯКЪДЕ В УСТАВА СЕ ПРОМЕНЯ
КАКТО СЛЕДВА:

Наредба 23/18.12.2009 год. на МЗХ

Наредба 22 на МЗХ от 14.12.2015 год.
(обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.)

1.

2.

Било:
„Стратегия за местно развитие“
И

НА ВСЯКЪДЕ В УСТАВА СЕ ПРОМЕНЯ
КАКТО СЛЕДВА:
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„Стратегия за местно развитие (СМР)“
И
„СМР“
Било:

Стратегия за Водено от общностите
местно развитие (СВОМР)
НА ВСЯКЪДЕ В УСТАВА СЕ ПРОМЕНЯ
КАКТО СЛЕДВА:

„ЛИДЕР“
„ЛИДЕР/ВОМР“

3.
Било:

Чл.5 се изменя както следва:

Чл.5.
Предметът
на
дейност
на
Сдружението е активно участие за
мобилизиране на собствените човешки,
стопански и финансови ресурси на
ТЕРИТОРИЯТА, с цел повишаване на
конкурентноспособността
на
местния
бизнес и селско стопанство, подобряване
на
екологичната
обстановка,
разнообразяване услугите за населението и
повишаване качество на живот.
В
частност, предметът на дейност на МИГ
включва организиране и провеждане на
конкурси за кандидатстване с проекти и
отпускане на финансиране на местни
физически и юридически лица като
бенефициенти(ползватели) по линията на
ПРСР, Ос 4 ЛИДЕР в законовите рамки
и механизъм на прилагане на СМР,
съгласно изискванията на Програма за
развитие на селските райони 2007-2013
(ПРСР), одобрена от Комитета за
Развитие на селските райони към
Европейската Комисия на 19.12.2007,
приета
с
Решение
на
ЕК
755/19.02.2008);Регламент на Съвета
(ЕС)
1698/2005
и
Регламент(ЕО)
1463/2006,
Наредба
23
на
Министерството на земеделието и
храните.

Чл.5.
Предметът
на
дейност
на
Сдружението е активно участие за
мобилизиране на собствените човешки,
стопански и финансови ресурси на
ТЕРИТОРИЯТА, с цел повишаване на
конкурентноспособността
на
местния
бизнес и селско стопанство, подобряване на
екологичната обстановка, разнообразяване
услугите за населението и повишаване
качество на живот. В частност, предметът
на дейност на МИГ включва организиране и
провеждане на конкурси за кандидатстване
с проекти и отпускане на финансиране на
местни физически и юридически лица като
бенефициенти(ползватели) по линия на

Било:

Чл.7, т. 7.6. се изменя както следва:

Чл.7, точка 7.6. Осъществява контакти с
Министерството на земеделието и храните,
Министерство
на
Правосъдието,
Разплащателната
агенция,
особени
юрисдикции, както и държавни и
обществени
органи
и
организации,
физически и юридически лица, имащи

Чл.7. точка 7.6.
Осъществява контакти
с всички национални и европейски
институции, обществени организации,
физически и юридически лица, имащи
отношение
по
прилагането
и
изпълнението на Стратегията за Водено
от общностите местно развитие

Стратегията за Водено от общностите
местно развитие (СВОМР), финансирана
от Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и
подмярка 19.2. „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно
развитие“ (ВОМР) от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

4.
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отношение по прилагането и изпълнението (СВОМР) и политиката за развитие на
на СМР и политиката за развитие на селските райони;
селските райони;
5.

6.

Било:

Чл.7, т. 7.7. се изменя както следва:

Чл.7 точка 7.7. Осъществява контакти с
медиите и участва в специализирани
предавания и рубрики за популяризиране
на дейността по изпълнението на СМР,
възможностите на подхода ЛИДЕР и за
кандидатстване по линия на ПРСР, Ос 4
ЛИДЕР.

Чл.7 точка 7.7. Осъществява контакти с
медиите и участва в специализирани
предавания и рубрики за популяризиране на
дейността по изпълнението на
Стратегията за Водено от общностите
местно
развитие
СВОМР,
възможностите за кандидатстване с
проекти
по
линия
на
подхода
ЛИДЕР/ВОМР.

Било:
Чл.9. ал. 3 се изменя както следва:
Чл. 9 ал. 3 (изм. на ОС от 01.03.2011 г.)
Поканата се обнародва в официалните
сайтове на двете общини и регионална
печатна медия и се поставя на мястото за
обявления в сградата на управление на
сдружението, в сградата на двете общини
и всички кметства най-малко в 14 дневен
срок преди насрочения ден.

Чл. 9 ал. 3 (изм. на ОС от 01.03.2011 г.)
Поканата се обнародва в официалните
сайтове на двете общини и регионална
печатна медия и се поставя на мястото за
обявления в сградата на управление на
сдружението, в сградата на двете общини и
всички кметства най-малко в 7 дневен срок
преди насрочения ден.

7.
Било:

Чл.12. ал. 1, Б се изменя както следва:

Чл.12. ал. 1, Б/ Членски внос:
Чл.12. ал. 1, Б/ Членски внос:
- За физически лица – 1 лев
- За физически лица – 1 лев месечно;
месечно;
- За читалища и неправителствени
- За читалища и неправителствени
организации – 1 лева месечно;
организации – 1 лева;
- За фирми и земеделски
- За фирми и земеделски
производители – 5 лева месечно;
производители – 5 лева;
- За община – 100 лева месечно.
- За община – 100 лева.
Членският внос се дължи на две вноски –
Членският внос се дължи на две вноски – на всяко шестмесечие.
на всяко шестмесечие.
8.
Било:

Чл.13. (1) се изменя както следва:

Чл.13. (1) Управителният съвет се състои Чл.13. (1) Управителният съвет се състои от
от девет членове.
девет членове.
(добавя се):
, които имат постоянен адрес и/или
работят на територията на общините
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Брезово и Братя Даскалови, когато са
физически лица, или имат седалище и
адрес на управление на територията на
общините Брезово и Братя Даскалови,
когато са юридически лица;
9.

Било:

Чл. 16. ал. 1 се изменя както следва:

Чл.16. (1) Председателят и Заместник
Председателят на Сдружението се избират
от Управителния съвет измежду членовете
на УС за срок от две години и могат да
бъдат преизбирани за не повече от два
последователни мандата.

Чл.16. (1) Председателят и Заместник
Председателят на Сдружението се избират
от Управителния съвет измежду членовете
на УС за срок от две години.

10. Било:

(Заличава се „… и могат да бъдат
преизбирани за не повече от два
последователни мандата“)
Чл. 16.ал. 2 се изменя както следва:

Чл.16. (2)
Председателят:
Чл.16. (2)
Председателят:
 Представлява Сдружението;
 Представлява Сдружението;
 Ръководи заседанията на УС и
 Ръководи заседанията на УС и
организира
изпълнението
на
организира
изпълнението
на
неговите решения;
неговите решения;
 Провежда и следи за изпълнение на
 Провежда и следи за изпълнение на
взетите от ОС решения;
взетите от ОС решения;
 Сключва трудови и/или граждански
 Сключва трудови и/или граждански
договори
със
сътрудници
и
договори
с
изпълнителния
помощен персонал на Сдружението;
директор на Сдружението, екипа
за управление и администриране
 Съхранява архива и печата на
на СВОМР, сътрудници и помощен
Сдружението;
персонал на Сдружението;
 Организира дейността по плащането
 Съхранява архива и печата на
на членския внос и встъпителните
Сдружението;
вноски.
 Организира дейността по плащането
на членския внос и встъпителните
вноски.
11.
В чл. 16 се създават нови ал. 4 и 5 както
следва:
Чл. 16 ал. 4. Председателят на
Управителния съвет на Сдружението
назначава за изпълнителен директор
лице, което отговаря на следните
минимални изисквания:
1. завършено висше образование, наймалко степен „магистър“;
2. професионален стаж най-малко 5
години;
3. управленски опит най-малко две
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години;
4. опит в реализиране на проект,
програма
или
стратегия
със
стойност над 100 хиляди лева,
финансирани от ЕС или от други
международни донори;
5. най-малко 2 години опит по
прилагането на подхода ЛИДЕР.
Чл. 16, ал. 5 Основните функции на
изпълнителния
директор
на
Сдружението включват:
1. осъществяване
на
административно ръководство на
екипа
за
управление
и
администриране на Стратегията за
Водено от общностите местно
развитие (СВОМР);
2. координиране
на
дейностите
свързани
с
текущото
административно управление на
Сдружение “МИГ Брезово, Братя
Даскалови”
и
прилагането
на
Стратегията
за
Водено
от
общностите
местно
развитие
(СВОМР);
3. и други посочени в длъжностната
му характеристика.
12. Било:
Чл.17. (1) Член на Сдружението може да
бъде всяко дееспособно физическо лице,
или юридическо лице, което е с постоянен
адрес или седалище на територията на
действие на МИГ и което споделя целите
на Сдружението, приема устава и
съдейства за осъществяване на дейността
му.

13.

Чл. 17.(1) се изменя както следва:
Чл. 17. (1) Членове на Сдружението могат
да бъдат общините Брезово и Братя
Даскалови въз основа решение на
Общинските съвети, всички дееспособни
физически лица, които са с постоянен
адрес и/или работят на територията на
общините Брезово и Братя Даскалови,
или юридически лица със седалище и
адрес на управление на територията на
общините Брезово и Братя Даскалови.
Създава се нов член 34 както следва
Чл.
34.
Относно
тълкуването,
прилагането
и
изпълнението
на
настоящия
устав
се
прилагат
разпоредбите на общото българско
законодателство, ЗЮЛНЦ и Наредба 22
на МЗХ от 14.12.2015 г. (обн., ДВ, бр. 100
от 2015 г.)
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Решението по първа точка се взе със:
„ЗА” – 19 /деветнадесет/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
„ПРОТИВ” - 0
II. По точка втора от дневния ред:
На основание чл. 12, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението и във връзка с промените
на нормативната база и по конкретно 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 2014-2020 г., Общото събрание приема
следните промени в Управителния съвет:
1. ОСВОБОЖДАВА:
 Радньо Нанев Манолов – Председател на УС;
 Иван Стоянов Танев – Заместник-председател на УС;
 Стоян Радев Узунов – Член на УС;
 Гънчо Маринов Прасков – Член на УС;
 Петко Михайлов Михайлов – Член на УС;
 Желязко Колев Колев – Член на УС;
 Адраман Бекташ Агаджик – Член на УС;
 Мария Стоянова Димитракиева – Член на УС;
 Генка Стоянова Ташева – Член на УС.
2. Избира за член на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“:










Радньо Нанев Манолов – представляващ Община Брезово в ОС и УС на
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
Иван Стоянов Танев - представляващ Община Братя Даскалови в ОС и УС на
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
Гънчо Маринов Прасков;
Желязко Колев Колев – представляващ ЕТ „СЪН ШАЙН ЖЕЛЯЗКО КОЛЕВ“;
Адраман Бекташ Агаджик;
Яна Стайкова Колева – представляваща фирма „АВИС СТИЛ ДИЗАЙН“ ЕООД;
Мария Стоянова Димитракиева;
Генка Стоянова Ташева;
Минка Иванова Григорова.

На основание приетите по-горе промени и след като бъде проведено Заседание на новия
УС, за избор на нов председател и зам.-председател на УС, и съгласно разпоредбата на чл.
16, ал. 2 и ал. 3 от Устава, Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” да се представлява
по следния начин: От Председателя на Управителния съвет, а при отсъствие на
Председателя или при невъзможност да изпълнява задълженията си от Зам.Председателя
на УС на Сдружението.
Решението по втора точка се взе със:
„ЗА” – 19 /деветнадесет/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
„ПРОТИВ” - 0
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III. По трета точка от дневния ред:
На основание чл. 14 от Устава на Сдружението, новоизбраният Управителен съвет се
избира с мандат от 5 години.
Решението по трета точка се взе със:
„ЗА” – 19 /деветнадесет/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
„ПРОТИВ” - 0
IV. По точка четвърта от дневния ред:
На основание чл. 17, ал. 3 от Устава на Сдружението „Членството се придобива с
решението на УС“. В случай на отказ, на основание чл. 17, ал. 4 от Устава на Сдружението
кандидатите за членство могат да подадат писмена молба за членство до Общото събрание
на Сдружението.
Към датата на провеждане на Общото събрание в деловодството на Сдружение „МИГ
Брезово, Братя Даскалови” няма депозирани молби за членство, адресирани до Общото
събрание. Поради тази причина по т. 4 от дневния ред „Приемане на нови членове на
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови.“ не бяха взети решения.
V. По точка пет от дневния ред:
Към Управителния съвет са постъпили едностранни писмени предизвестия за
прекратяване на членство в Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от страна на:
 Фирма „Савеко“ ЕООД, представлявана от Стоян Радев Узунов;
 ЗП Антон Троев;
 Петко Михайлов Михайлов.
На основание чл. 19 от Устава на Сдружението, „членството в Сдружението се
прекратява едностранно, с писмено предизвестие до Управителния съвет“. В тази
връзка въз основа на постъпили писмени предизвестия се прекратява членството в
Сдружението на:
 Фирма „Савеко“ ЕООД, представлявана от Стоян Радев Узунов;
 ЗП Антон Троев;
 Петко Михайлов Михайлов.
Решението по пета точка се взе със:
„ЗА” – 19 /деветнадесет/
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
„ПРОТИВ” - 0
VI. По точка шест от дневния ред:
Възлага на Председателя на УС да предприеме необходимото за вписване на
промените в партидата на Сдружението в Регистъра на ЮЛНЦ при Окръжен съд Пловдив.
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Поради изчерпване на точките от дневния ред, заседанието на Общото събрание на
Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” (Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови”), бе закрито в 12.30 часа.
Неразделна част от настоящия протокол са:
1. Присъствен лист на членовете на ОС на Сдружението;
2. Решение на УС на Сдружението от 05.04.2016 г. за свикване на ОС на
Сдружението;
3. Решение № 65 от 31.03.2016 г. на общински съвет при Община Брезово за
определяне на представляващ Община Брезово в ОС и УС на Сдружение „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“;
4. Решение № 97 от 31.03.2016 г. на общински съвет при Община Братя
Даскалови за определяне на представляващ Община Братя Даскалови в ОС и
УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“;

Председател на Общото събрание

/П/

/Боян Костадинов /ИД на МИГ/

Протоколчик на събранието

/П/

/Анна Троева – координатор М 19,1/

Преброител на събранието

/П/

/Маньо Манев – координатор М 19,1/
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