ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя
Даскалови”(Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”), проведено на 22.05.2017 г.
Днес 22.05.2017 г./двадесет и втори май две хиляди и седемнадесета 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”)
В 10:00 часа се констатира, че все още няма регистрирани 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.
В 11:00 часа в присъствения лист на Заседанието на ОС се констатира, че са се
вписали 12 /дванадесет души/ души.
Г-н Радньо Манолов – Председател на УС на МИГ, направи следното процедурно
предложение:




За Председател на събранието –Радньо Манолов – Председател на УС на Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови”;
За съставител на протокола – Анна Динева Троева – Експерт по СВОМР в
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”;
За преброител – Маньо Желязков Манев – Експерт по СВОМР Сдружение „МИГ
Брезово, Братя Даскалови”.

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. Радньо Манолов – Председател на ОС;
2. Анна Динева Троева – Съставител на протокола на ОС;
3. Маньо Желязков Манев – Преброител в ОС.
Възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него не бяха
направени. Въпроси не бяха поставени.
Г-н Манолов прочете на присъстващите членове дневния ред за днешното заседание на
Общото събрание, с който същите предварително са запознати, посредством излагането на
поканата 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 останалите административни сгради по населените места на
двете общини, също така и чрез публикуването й във вестник „Марица”, най-малко в 7дневен срок 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 Устава на Сдружението.
2. Промяна в състава на УС на Сдружението.
3. Организационни въпроси.
Преди да се пристъпи към разискване и гласуване на всяка една от точките по дневния
ред поотделно, г-н Манолов разясни на присъстващите членове възможността да гласуват
със „За”, „Против” или „Въздържал се”.
Премина се към разискване и гласуване на всяка една от точките поотделно.
I. По точка първа от дневния ред:
Се обсъди възможността за внасяне на промени в чл. 13, ал. 1 от Устава на
Сдружението, а именно членовете в състава на УС на Сдружението, да бъдат редуцирани от
9 /девет/ на 7 /седем/, и чл. 13, ал. 1 от Устава, да се промени по следния начин:
От:
„Чл.13. (1) (изм. на ОС от 21.04.2016 г.) Управителният съвет се състои от девет
членове, които имат постоянен адрес и/или работят на територията на общините
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.“
На:
„Чл.13. (1) (изм. на ОС от 21.04.2016 г.) Управителният съвет се състои от седем
членове, които имат постоянен адрес и/или работят на територията на общините
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.“
След проведени дискусии се премина към гласуване на направеното предложение за
изменение на Устава на Сдружението.
Гласували:
„ЗА” – 0,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
„ПРОТИВ” – 12
РЕШЕНИЕ:
Предложението за промяна на чл. 13 (1) от Устава, с което съставът на УС да се
намали от 9 на 7 члена – НЕ СЕ ПРИЕМА.
Уставът на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ остава без изменения.
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II. По точка втора от дневния ред:
Председателстващият заседанието на ОС – Радньо Манолов, представи заявление за
ОТКАЗ от членство в състава на УС на МИГ, отправено от Адраман Бекташ Агаджик –
член на УС на МИГ, от което е видно, че г-н Агаджик желае да се ОТТЕГЛИ от членството
си в управляващия орган /УС/ на Сдружението.
Въз основа на представеното писмено заявление, председателстващия заседанието
предложи:
1. Членството на г-н Агаджик в УС на Сдружението да бъде прекратено.
След проведени дискусии се премина към гласуване на направеното предложение.
Гласували:
„ЗА” – 12 /дванадесет/,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/,
„ПРОТИВ” – 0 /нула/
РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ на основание чл. 12, ал. 1
т. 3 от Устава, и чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ:


Освобождава: Адраман Бекташ Агаджик, ЕГН 91********, от с. Долно ново
село, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, притежаващ документ за
самоличност л.к.№ 63*********, издадена на 23.07.2009 г. от МВР – Стара
Загора, като член на УС на Сдружението и го освобождава от отговорност,
поради постъпило заявление за отказ от членство в състава на УС на МИГ.

Във връзка с необходимостта от попълване състава на УС след прекратяване на
членството на г-н Агаджик, председателстващият заседанието на ОС – Радньо Манолов
внесе предложение:
1. За нов член на в състава на УС на Сдружението да бъде избран г-н Георги
Иванов Русинов – Земеделски производител и дългогодишен член на ОС на МИГ.
Тъй като не бяха внесени други предложения за нов член на УС се премина към гласуване.
Гласували:
„ЗА” – 12 /дванадесет/,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/,
„ПРОТИВ” – 0 /нула
РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ на основание чл. 12, ал. 1
т. 3 от Устава, и чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ:


Избира за член на УС на Сдружението: Георги Иванов Русинов, ЕГН
75*********, от с. Борец, общ. Брезово, обл. Пловдив, ул. "11-та" № 14,
притежаващ документ за самоличност л.к.№ 61***********, издадена на
25.11.2009 г. от МВР – Пловдив.
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III. По трета точка от дневния ред:
Предложения не се внесоха, въпроси не се повдигнаха и решения не се взеха.
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 15.05.2017 г.
Сдружението;

за свикване на ОС на

Председател на Общото събрание
………************……………..
/Радньо Манолов – Председател на УС на МИГ/
Протоколчик на събранието

Преброител на събранието

…………***************……..
/Анна Троева – Експерт СВОМР/
………***********………….
/Маньо Манев – Експерт СВОМР/
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