ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя
Даскалови”(Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”), проведено на 10.10.2018 г.
Днес 10.10.2018 г. /десети октомври две хиляди и осемнадесета 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 в заседателната зала са се регистрирали само 3-ма от
членовете 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 вписаха още 7 /седем/
души, с което общият брой на присъстващите членове на настоящото ОС начислиха 10
/десет/ души.
Процедурно предложение:
За Председател на събранието – Боян Костадинов – Изп. директор 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 Минка Григорова – член на ОС и УС на МИГ,
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 Стефанов Костадинов – 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.
Боян Стефанов Костадинов 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” на 03.10.2018 г., най-малко в 7-дневен срок преди днешния ден.
Предложения не бяха направени. Въпроси не бяха зададени.
Гласуването се извърши с вдигане на ръка. След проведеното гласуване, ОС одобри
единодушно следния:
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ДНЕВЕН РЕД:
1.
Промяна в състава на колективния върховен орган и колективния управителен
орган на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2.
Промени в стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
3.
Организационни въпроси.
По т. 1 от дневния ред:
Председателстващият ОС – Боян Костадинов запозна подробно присъстващите членове
на ОС с необходимостта от вземане на решение за освобождаване на г-н Радньо Манолов –
представляващ община Брезово в състава на колективния върховен и колективния
управителен орган на МИГ:


С РЕШЕНИЕ №407, взето с ПРОТОКОЛ №44/28.09.2018 г. Общинският съвет при
община Брезово прекратява правомощията на инж. Радньо Манолов в качеството му
на представляващ община Брезово в колективния върховен и колективния
управителен орган на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.



На 28.09.2018 г. инж. Радньо Манолов е депозирал писмено заявление за
прекратяване на членството му в органите на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.



С РЕШЕНИЕ №407, взето с ПРОТОКОЛ №44/28.09.2018 г. Общинският съвет при
община Брезово определя за представляващ община Брезово в колективният
върховен и колективният управителен орган на СНЦ „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ Стоян Генчев Минчев – председател на Общински съвет при
община Брезово.



До момента г-н Стоян Минчев е членувал в колективния върховен орган на СНЦ
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в качеството си само на физическо лице,
представител на нестопанския сектор. След настъпилите нови обстоятелства, въз
основа на РЕШЕНИЕ №407, взето с ПРОТОКОЛ №44/28.09.2018 г. на Общински
съвет при община Брезово, г-н Стоян Минчев е определен за представляващ община
Брезово в органите на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, като по този начин
същият следва да бъде включен в състава на представителите на публичния сектор в
органите на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.



С оглед на гореизложеното, Общото събрание на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ следва да приеме съответните решения във връзка с настъпилите нови
обстоятелства.
РЕШЕНИЯ:
По точка първа от дневния ред:

1. ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, прекратява членството на инж.
Радньо Нанев Манолов в колективния върховен и колективния управителен орган на
Сдружението.
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2. ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, прекратява членството на г-н
Стоян Генчев Минчев в качеството му на физическо лице, представител на
нестопанския сектор в колективния върховен орган на Сдружението.
3. ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, приема г-н Стоян Генчев
Минчев за член на колективния върховен орган на Сдружението, в качеството му на
представляващ община Брезово, въз основа на РЕШЕНИЕ № 407, взето с
ПРОТОКОЛ №44/28.09.2018 г. на Общински съвет при община Брезово, като по
този начин същият става част от представителите на публичния сектор в органите на
СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
4. ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” избира за член на Управителния
съвет на Сдружението: г-н Стоян Генчев Минчев - в качеството му
представляващ община Брезово в ОС и УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ на основание Решение № 407 от 28.09.2018 г. на Общински съвет
при Община Брезово;
Решението по първа точка се взе със:
„ЗА” – 10 /десет/ гласа,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/,
„ПРОТИВ” – 0 /нула/
По точка 2 –ра от дневния ред:
Председателстващият ОС – Боян Костадинов, представи следната информация:
На 15.06.2018 г. е подписано допълнително споразумение между УО на ПРСР 2014 –
2020 г. и Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за извършване на промени в
Стратегията за ВОМР. Поради допусната техническа грешка след утвърждаване на
промените в подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ в частта:
„Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти: (% от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи):
 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи“,
е останал следният текст „За допълнително увеличаване на интензитета на помощта ще
се прилагат разпоредбите на…..“ като изречението не е завършено.
С оглед на гореизложеното ОС следва:
1. Или да вземе решение за изменение на Стратегията за ВОМР, с което допълнително
да конкретизира какви разпоредби ще се прилагат за допълнително увеличение на
интензитета на помощта.
Или
2. Да остави СВОМР в настоящия й вид с интензитет на помощта от 50% от общия
размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, без да се правят
изменения свързани с доразписването на разпоредби за допълнително увеличение на
интензитета на помощта. Като по този начин интензитетът на помощта остава 50% от
общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи
РЕШЕНИЯ:
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По точка втора от дневния ред:
ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” реши:
„Интензитет на финансова помощ за одобрените проекти: (% от общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи) е 50% от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи“.
Не се извършват изменения в СВОМР, свързани с доразписването на разпоредби за
допълнително увеличение на интензитета на помощта.
Решението по втора точка се взе със:
„ЗА” – 10 /десет/ гласа,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/,
„ПРОТИВ” – 0 /нула/
По трета точка от дневния ред:
Въпроси не бяха повдигнати, предложения и обсъждания не бяха направени.
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 12:10 часа.
Неразделна част от настоящия протокол са:
1.Присъствен лист на членовете на ОС на Сдружението;
2.Решение на УС на Сдружението от 01.10.2018 г. за свикване на ОС на Сдружението;
3.Протокол от Комисия, назначена с Протокол №4/01.10.2018 г. на УС на МИГ.

Председател на Общото събрание
……………………. /П/
/Боян Костадинов – Изп. директор на МИГ/
Протоколчик на събранието
………………….... /П/
/Анна Троева – Експерт СВОМР/
Преброител на събранието
…………………… /П/
/Маньо Манев – Експерт СВОМР/
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