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П Р О ТО КОЛ
№ 7 / 2021 г.
на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“

Днес, 29.04.2021 г. от 14:00 часа в Офиса на МИГ „Куклен-Асеновград“, гр. Куклен,
ул. „Христо Г. Данов“ № 21, Търговски комплекс, ет. 2 се проведе заседание на
Управителния съвет на МИГ „Куклен - Асеновград“. От състава на членовете на
Управителния съвет, на днешното заседание присъстваха:
1. инж. Петър Ставрев Петров – Общ. Асеновград - председател на УС
2. Тефика Рахим Реджебова - Община Куклен
3. Димитър Илиев Илиев - СНЦ „Волейболен клуб Тополово”
4. Запрян Борисов Ангелов
5. Тенчо Петков Василев - „ЛЕСОВАЛ“ ООД
6. Веселин Георгиев Маринков - „ЕЛФ 515“ ЕООД
В началото на заседанието беше представена регистрационна форма за присъствие и
удостоверяване на взетите решения на Управителния съвет, която се подписа от всички
присъстващи.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Устава на Сдружението се провери кворума и след като се
установи, че такъв е налице, Председателят на Управителния съвет откри началото на
заседанието.
Инж. Петър Петров предложи той да води заседанието на Управителният съвет, а за
протоколчик и преброител да бъде определена г-жа Поля Петковска – служител в СНЦ МИГ
„Куклен-Асеновград“.
Предложението се гласува, както следва:
Гласували общо: 6
Гласували „За“: 6
Гласували „Против“: 0
Гласували „Въздържал се“: 0
Предложението се приема.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
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1.

Разглеждане на документи и назначаване на Изпълнителен директор, Експерт

ВОМР и счетоводител на МИГ „Куклен-Асеновград“;
2.

Разни.
Заседанието взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:
По точка 1 от дневния ред:
Председателя на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ представи за одобрение внесените
в офиса на МИГ „Куклен-Асеновград“ документи на кандидата за длъжността
Изпълнителен директор, г-жа Илица Георгиева Даскалова. Същите са внесени със заявление
вх. № ВТО-13/27.04.2021 г. на основание чл. 15, ал. 3, т. 10 от Устава на МИГ.
Инж. Петър Петров представи за одобрение също документите на г-жа Боряна
Таскова Таскова - кандидат за длъжността „Експерт ВОМР”, който отговаря на
изискванията на Наредба 22 от 2015 г. и на първоначалните критерии за оценка на екипа
при одобрението на Стратегията с вх. № ВТО-15/27.04.2021 г., и на г-жа Мария Христова
Мърхова - кандидат за длъжността „счетоводител“, отговарящ на изискванията на чл. 18 от
Закона за счетоводството, с вх. № ВТО-14/27.04.2021 г.
Инж. Петър Петров посочи, че след одобрението им от УС, документите на новите
членове на екипа следва да бъдат изпратени за одобрение по реда на чл. 13 от Наредба
22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за ВОМР“ .
По точка първа от дневния ред се гласува, както следва:
Гласували общо: 6
Гласували „За“: 6
Гласували „Против“: 0
Гласували „Въздържал се“: 0
РЕШЕНИЯ:
1. УС на МИГ „Куклен-Асеновград“ одобрява представените документи на
основание чл 15, ал. 3, т. 10 от Устава и избира състава на МИГ „Куклен-Асеновград“, както
следва:
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1.1. Изпълнителен директор – Илица Георгиева Даскалова;
1.2. Експерт ВОМР – Боряна Таскова Таскова;
1.3. Експерт – Поля Миткова Петковска;
1.4. Счетоводител – Мария Христова Мърхова.
2. УС на МИГ „Куклен-Асеновград“ възлага на Председателя на УС да изпрати за
одобрение документите на новият екип на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ на
Министерството на земеделието, храните и горите и на УО на ПРСР 2014-2020 г.
По точка 2 от дневния ред:
УС възлага на Председателя да предприеме необходимите действия по назначаването
на новите служители, като указва на последните, че е необходимо да подпичат декларации
по образец по член 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22.
По точка втора от дневния ред се гласува, както следва:
Гласували общо: 6
Гласували „За“: 6
Гласували „Против“: 0
Гласували „Въздържал се“: 0
РЕШЕНИЕ:
УС на МИГ „Куклен-Асеновград“ възлага на Председателя да предприеме
необходимите действия по назначаването на новите служители, като указва на последните,
че е необходимо да подпичат декларации по образец по член 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22.
Председател на УС: ----- П----Инж. Петър Петров
Членове на УС:
Тефика Рахим Реджебова: ----- П----Димитър Илиев Илиев: ----- П----Запрян Борисов Ангелов: ----- П----Тенчо Петков Василев: ----- П----Илица Георгиева Даскалова: ----- П-----

