ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Брезово,
Братя Даскалови”(Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”),
проведено на 31.01.2013 г.
Днес 31.01.2013 г./тридесет и първи януари две хиляди и тринадесета
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
Председател на УС.

г-н Радньо Манолов ЕГН: *********** –

Г-н Манолов констатира, че в залата присъстват и са се регистрирали
по списък 17 /седемнадесет/ членове на ОС от общо 70 (седемдесет), поради
което и с оглед на разпоредбата на Чл.10 от Устава на Сдружението 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-жа Видка Пенева Узунова –
Счетоводител на АЕУС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”;
за протоколчик – Анна Динева Троева – Техн. асистент в Сдружение „МИГ
Брезово, Братя Даскалови”; за преброител – Рангел Георгиев Матански –
Експерт в 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. Видка Пенева Узунова, ЕГН: ********* – Председател на ОС;
2. Анна Динева Троева, ЕГН: ********** – Протоколчик на ОС;
3. Рангел Георгиев Матански, ЕГН: ********* – Преброител в ОС.
Възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от
него не бяха направени.Въпроси не бяха поставени.

Г-жа Узунова прочете на присъстващите членове дневния ред за
днешното заседание на Общото събрание, с който същите предварително са
запознати, посредством получаване на писмена покана за днешното
заседание с вписан в нея дневен ред, както и 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” повече от 14 /четиринадесет/
дни 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:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане Доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови” през 2012 г.
2. Прекратяване членството на членовете на ОС, невнасяли членски
внос.
3. Организационни въпроси
Председателят на ОС – Видка Узунова, даде думата на г-н Боян
Костадинов, който изнесе подробен доклад за дейността на Сдружението
през 2012 г. Във връзка с изчетените суми по бюджета към всяка мярка, се
изказа г-жа Калина Калчорова, представител на НЧ „Христо Ботев – 1936 г.”
с. Отец Кирилово, която се заинтересува как читалищата могат да се включат
в изготвянето на проектоидея.
Г-н Костадинов даде думата на Видка Узунова – Счетоводител на
Сдружението, която зачете отчет за постъпленията и разходите в Сдружение
„МИГ Брезово, Братя Даскалови” за отчетната 2012 г.
Преди да се пристъпи към разискване и гласуване на всяка една от точките
по дневния ред поотделно, г-жа Узунова 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.
След направените разисквания и проведеното гласуване, Общото събрание
на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” с
единодушие на всички присъстващи, взе следните:

РЕШЕНИЯ:
По точка първа от дневния ред:
Приема Доклада за дейността на Сдружение „Местна инициативна
група Брезово, Братя Даскалови” през 2012 г., съгласно чл. 29, ал.
(3) от
Процедури в СМР на Сдружението.
По точка втора от дневния ред:
Г-н Манолов, Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна
група Брезово, Братя Даскалови” направи предложение, по тази точка да не
се приема отпадане на членове от ОС, поради невнасяне на членски внос, с
идеята да се даде още време на членовете на ОС да заплатят дължимите си
членски вноски.
Предложението на г-н Манолов предизвика реакцията на г-н Видев, член
на ОС, който изрази недоволството си от несериозното отношение на
членовете, невнасяли членски внос към дейността на Сдружението, като
подчерта искането си в най-скоро време да се изискат дължимите суми за
членски внос.
Приема предложението на г-н Манолов с единодушие.
По трета точка от дневния ред: По тази точка бяха обсъдени редица
организационни въпроси във връзка с дейността на Сдружението, като:
Приемане на годишна програма за изпълнение на дейностите и
бюджет за 2013 г.
Членовете на ОС, приеха единодушно така предложената им годишна
програма.
3.2. Излъчване на представител на ОС, като наблюдател в Комисията
за избор на проекти
Към този въпрос Видка Узунова внесе предложение Нели Маринска,
член на ОС, да се излъчи за наблюдател в КИП.
Членовете на ОС, приеха единодушно единственото внесено
предложение. Излъчва Нели Маринска за представител на ОС, като
наблюдател в Комисията за избор на проекти.
3.3. Излъчване на представител от неправителствения сектор, като
наблюдател в КИП.
Към този въпрос се внесе предложение, ОС да упълномощи със
съгласието си, УС да избере в следващо свое заседание представителите
от неправителствения сектор за наблюдатели в КИП.
Решението по този въпрос се взе със:
„ЗА” – 15,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2,
3.1.

Обсъждане и утвърждаване на предложените от Управителния
съвет и Боян Костадинов – изп. директор на МИГ промени в СМР, а
именно:
1 – ва Промени, касаещи процедурите за прилагане на СМР
2 – ра Промени, касаещи описанието на мерките от СМР в частта
недопустими разходи, продиктувани от промени в действащите
наредби по мерките от СМР.
3 – та Промяна, касаеща финансовите параметри на СМР:
 Прехвърляне на средства от М 311 към М 321 и М 322;
 Финансови параметри, касаещи максималния размер на общите
допустими разходи М 321 и М 322 на 200 000 евро.
 Финансови параметри, касаещи максималния размер на общите
допустими разходи по М 311.
4 – та Промяна, касаеща индикаторите
5 – та Промени, касаещи критериите за оценка по М 123 от СМР

3.4.

Решението по този въпрос се взе със:
„ЗА” – 17,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
„ПРОТИВ” - 0
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
11.55 часа.
Неразделна част от настоящия протокол са:
1. Присъствен лист на членовете на ОС на Сдружението;
2. Решение на УС на Сдружението от 10.01.2013 г. за свикване на ОС на
Сдружението;

Председател на Общото събрание

/П/
/ Видка Узунова – счетоводител на МИГ/

Протоколчик на събранието

/П/
/ Анна Троева – техн. асистент на МИГ/

Преброител на събранието

/П/
/ Рангел Матански – експерт на МИГ/

