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ПРОТОКОЛ 

 

4/10.06.2019 г. 

 

 

от заседание на Управителния съвет на 

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност 

Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”  

(Сдружение “МИГ Брезово, Братя Даскалови”)  

 

Днес, 10.06.2019 г., от 13:30 ч. в Заседателната зала на Общината – гр. Брезово, се проведе заседание 

на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност Сдружение 

“Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” (Сдружение “МИГ Брезово, Братя 

Даскалови”), със седалище и адрес на управление: град Брезово 4160, ул. „Г. Димитров” №25, ет. 4, 

община Брезово, Област Пловдив, със следния: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Утвърждаване на разполагаем бюджет по втори период на прием по процедура за подбор 

на проектни предложени BG06RDNP001 – 19.123 с няколко крайни срока за 

кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за 

ВОМР  на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"; 

 

2. Утвърждаване на промени в Условия за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложени BG06RDNP001 – 19.123 с няколко крайни срока за кандидатстване 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР  на 

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"; 

 

3. Организационни въпроси. 

 

 

По 1-ва точка от дневния ред: 

 

 Процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.123 е с два крайни срока за 

кандидатстване. Първият период за прием на проектни предложения е от 18.12.2018 до 16:00 ч. на 

15.04.2019 г. Вторият период за прием на проектни предложения е от 11.06.2018 до 16:00 ч. на 

17.09.2019 г. Бюджетът на процедурата за 1-ви период на прием е 778 000,00 лв. Бюджетът на 

процедурата в рамките на 2-ри период на прием са остатъчни средства след първи период на прием. 
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В рамките на първи период на прием няма подадени проектни предложения. Остатъчните 

средства след първи период на прием са в размер на 778 000,00 лв.  

 

РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови”, утвърждава бюджет по втори период на прием на проекти от 11.06.2018 

до 16:00 ч. на 17.09.2019 г. по процедура BG06RDNP001 – 19.123 в размер на 778 000,00 лв., 

представляващи остатъчните средства от първи прием. 

 

„ПРОТИВ“ – НЯМА  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - НЯМА 

 

1. Стоян Минчев – не участвал в обсъждането и гласуването; 

2. Иван Танев – не участвал в обсъждането и гласуването; 

3. Минка Григорова – „ЗА“; 

4. Георги Русинов – „ЗА“ 

5. Мария Димитракиева – „ЗА“; 

6. Генка Ташева – „ЗА“; 

7. Желязко Колев – „ЗА“; 

8. Яна Колева – „ЗА“ 

9. Гънчо Прасков – „ЗА“ 

 

По 2-ра точка от дневния ред: 

 

В обявената процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.123 по подмярка 

7.2. от СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови е открита очевидна техническа грешка в Условията 

за кандидатстване. На стр. 29 в раздел 14.3 Недопустими разходи, т.20, като недопустим разход 

поради допусната техническа грешка е включен "текущ ремонт". Текущият ремонт не е посочен като 

недопустим разход в СВОМР, както и в Наредба 22 и в ПРСР 2014 – 2020 подмярка 7.2.. По този 

начин поради допуснатата техническа грешка в Условията за кандидатстване е включено 

необосновано ограничение на допустимите за финансиране разходи. 

 

РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови” на основание чл.46а, ал.6, т.4 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 2014 - 2020 г. 

утвърждава следната промяна в Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001 – 19.123: 

 На страница 29, раздел 14.3. Недопустими разходи в т. 20 текстът „текущ ремонт“ се 

заличава; 
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 На страница 5 в Обяснителната бележка/Дефиниция срещу Оперативни разходи текстът 

„текущ ремонт с“ се заличава. 

 

Гласували 7/седем/ души: 

„ЗА“ – 7 /седем/ 

„ПРОТИВ“ – НЯМА  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - НЯМА 

 

10. Стоян Минчев – не участвал в обсъждането и гласуването; 

11. Иван Танев – не участвал в обсъждането и гласуването; 

12. Минка Григорова – „ЗА“; 

13. Георги Русинов – „ЗА“ 

14. Мария Димитракиева – „ЗА“; 

15. Генка Ташева – „ЗА“; 

16. Желязко Колев – „ЗА“; 

17. Яна Колева – „ЗА“ 

18. Гънчо Прасков – „ЗА“ 

 

 

По 3-та точка от дневния ред: 

По тази точка конкретни въпроси не бях обсъдени и решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет се закрива в 14:30 часа. 

 

 

 

 

 

Съставил протокола: /П/…………………………… 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ ……………………… 

                                                         /Стоян Г. Минчев/ 
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