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ПРОТОКОЛ № 7 

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

 СНЦ „МИГ -  МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“ 

 
Днес, 04.05.2018 г. от 10.00 часа, в Заседателната зала на общинска администрация 

Мъглиж се проведе извънредно заседание на Общото събрание на „МИГ - Мъглиж, Казанлък, 

Гурково“, с БУЛСТАТ 177022537. 

След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 23 от 39 броя членове 

на Сдружението. Съгласно чл. 44, ал. 1 от Устава на сдружението събранието може да се 

проведе.  

Събранието бе открито от Председателя на СНЦ „МИГ- Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”Господин Господинов, който благодари на всички присъстващи за отделеното време 

и съобщи, че същото е свикано по инициатива на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- 

Мъглиж, Казанлък, Гурково”, на основание чл. 43, ал.5 от Устава на сдружението. Спазени са 

изискванията на чл. 43, ал.5  от Устава относно реда са свикване на общо събрание: изготвена 

е покана за провеждане на събранието, която съдържа дневен ред, датата, часа и мястото за 

провеждане на събитието; 

при спазване на срока, определен в Устава; 

- поканата е публикувана и на интернет страницата на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково“; 

-   поканата е поставена на сградата на Сдружението; 

- материалите по дневния ред са били налични в офиса на Сдружението и са били на 

разположение на членовете на сдружението, които са поканени за днешното заседание по 

надлежния ред при спазване на устава и закона.  

Господин Антонов Господинов, предложи за секретар-протоколист на днешното 

събрание да бъде избран, Евгения Коскина – Технически сътрудник и преброител Катерина 

Костова – Експерт по прилагане на СВОМР. 

 

След проведеното гласуване с: 23 гласа «ЗА» , «ПРОТИВ» - 0, «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0 

 

се взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

1. За секретар-протоколист на днешното събрание се избира, Евгения Коскина – 

Технически сътрудник 

2. За преброител на днешното събрание се избира, Катерина Костова – Експерт по 

прилагане на СВОМР. 

 

Общото събрание протече по обявения в поканата дневен ред: 

 

1. Промяна в Стратегията за Водено общностите местно развитие на МИГ-Мъглиж, 

Казанлък, Гурково; 

2. Други - Възлага представителни функции на изпълнителния директор Радостина 

Вълкова, която ще представлява „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, заедно и 

поотделно с Председателя на УС.     

 

По първа точка от дневния ред:   
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Господин Господинов – Председател на Управителния съвет на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”, даде думата на г-жа Радостина Вълкова да изясни, че се налагат нови промени на 

СВОМР, във връзка с Писмо с Изх.№ 91-417/27.03.2018 г. на ръководителя на УО на ПРСР 

2014-2020, относно необходимост от изменение на мерки от одобрените стратегии за ВОМР, 

поради изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители и 

отпадане на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на наредби по мерките от ПРСР 

2014-2020 г., а също така и с настъпили промени в Указанията на ОПРЧР. 

 
  Г-н Господинов предложи общото събрание първо да вземе решение за отмяна на 

Решение № 32 от 26.03.2018 г. за промяна на СВОМР. Предложението беше подложено на 

гласуване. 

Участвали в гласуването 23 членове, от които «за» - 23 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 

 

След проведеното гласуване се взе следното Решение № 34 

 

На основание чл. 41, ал. 1, т. 12 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”, общото събрание отменя  решение № 32 от 26.03.2018 г. за одобряване на промени 

в СВОМР на СНЦ „ МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково ". 

 

Г-жа Ваня Димова предложи проекта на предстоящите промени в СВОМР на СНЦ 

„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково" да се гласуват анблок: 

 

Участвали в гласуването 23 членове, от които «за» - 23 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 

 

След проведеното гласуване се взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

            1. Всички предстоящи промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково 

" да се гласуват анблок. 

 

Думата беше дадена на г-жа Радостина Вълкова да представи на Общото събрание 

проекта на предстоящите промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие и  

получените коментари от заинтерисованите страни след проведеното обществено обсъждане 

на измененията в СВОМР.  

Г-н Господинов предложи на членовете на Общото събрание да вземат решение за 

одобрение на предложените промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”, съгласно публикувания за обществено обсъждане проект и отразяване на 

настъпилите предложения, и да изразят мнение по представените нови промени. 

 

Тъй като не постъпиха такива, предложенията бяха подложени на гласуване: 

 

Участвали в гласуването 23 членове, от които «за» - 23 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 

 

След проведеното гласуване се взе следното Решение № 35 

 

На основание чл. 41, ал.1, т. 12 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, 

общото събрание одобрява предложените промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 
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Казанлък, Гурково”, съответстващи на публикувания за обществено обсъждане проект на 

изменения в Стратегията. 

По втора точка от дневния ред:   

 

Г-н Господинов предложи да бъдат възложени представителни функции на 

изпълнителния директор Радостина Вълкова, която ще представлява „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково”, заедно и поотделно с Председателя на УС. Предложението беше 

подложено на гласуване. 

 

Участвали в гласуването 23 членове, от които «за» - 23 , «против» - 0, «въздържали 

се» - 0 

 

 

След проведеното гласуване се взе следното Решение № 36 

 

На основание чл. 63 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, Oбщото 

събрание на Сдружението възлага на Изпълнителния директор да представлява „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково”, заедно и поотделно с Председателя на Сдружението.     

 

 

             Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 
Казанлък, Гурково” бе закрито. 

 

ПРОТОКОЛИСТ: / П /                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / П / 

                      /Евгения Коскина /                                                        /Господинов Господинов / 


