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ПРОТОКОЛ № 3 

заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, 

ГУРКОВО" 

Днес, 15.07.2016 год. от 16.00 ч., в Заседателната зала на Община Мъглиж, се 
проведе редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в 
обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, 
ГУРКОВО"  
На заседанието присъстваха: 
Господин Антонов Господинов – Председател на УС 
Рени Мариянова Малева – член на УС 
Пламена Иванова Писанкънева – член на УС 
Гергана Величкова Цонева – член на УС 
Катя Филипова Павлова – член наУС 
Йонко Стефанов Иванов – член на УС 
Кольо Атанасов Колев – член на УС  
Виктор Иванов Кънчев – член на УС 
 

По предложение на г-жа Катя Филипова – член на УС, единодушно бяха избрани 
г-н Господинов за водещ на събранието и г-жа К. Костова за протоколист. 

Господин Антонов Господинов, запозна членовете на УС с писмо с изх. № 19-
19-2-01-5 от 12.07.2016 г. на Комисия за избор на МЗХ, относно необходимостта от 
представяне на допълнителна информация по Заявление подадено на 30.05.2016 г. от 
СНЦ «МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково». В процеса на оценка на полученото 
заявление е констатирано несъответствие между формулираните в длъжностната 
характеристика задължения за позиция «координатор», които съответстват на 
позицията «експерт по прилагане на стратегията».  

Във връзка с гореизложеното е необходимо УС да вземе решение длъжността 
Координатор на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, да се приема за напълно 
съотносима с длъжността „експерт по прилагане на стратегията за ВОМР”, в 
съответствие с чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредба № 22/15.12.2015 г. 

  
 
Управителният съвет единодушно прие заседанието да се проведе при следния дневен 

ред: 
 

1. Изменение на Решение № 6 от 25.05.2016 г., в частта си за длъжността 
координатор; 

2. Други. 
 

 
След проведените разисквания членовете на УС взеха следното решение: 
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По точка първа от дневния ред: 

 
РЕШЕНИЕ № 8 

 
Управителния съвет взема решение, длъжността Координатор на „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково”, да се приема за напълно съотносима с длъжността 
„експерт по прилагане на стратегията за ВОМР”, в съответствие с чл. 13, ал. 1, т. 2 от 
Наредба № 22/15.12.2015 г. 

 
По точка втора от дневния ред:  Няма постъпили предложения. 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
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