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ПРОТОКОЛ 

 

06/02.08.2019 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, 02.08.2019 г., от 17:30 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. Обсъждане и вземане на решения относно докладна записка от 01.08.2019 г. от 

Маньо Желязков Манев – председател на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.138 Подмярка 4.1. ""Инвестиции в 

земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" 

2. Организационни въпроси. 

 

 

 

РЕШЕНИЯ:  

 

По 1-ва точка от дневния ред: 

 

 Членовете на УС на МИГ, след като се запознаха с докладна записка от 01.08.2019 г. от 

Маньо Желязков Манев – председател на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура с номер: BG06RDNP001-19.138 Подмярка 4.1. ""Инвестиции в земеделски 

стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ 

Брезово, Братя Даскалови", решиха: 
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1. Председателяj на КППП – Маньо Желязков Манев, да информира чрез ИСУН 2020, УО 

на ПРСР и да поиска връщането на процедурата във режим „Редакция“; 

 

2. Спазвайки предоставените му методическите указания от УО на ПРСР при връщане на 

процедурата в режим „Редакция“ от страна на УО на ПРСР, председателят на КППП да 

нанесе съответните корекции, които включват запазване на проектни предложения 

(BG06RDNP001-19.138-0005, BG06RDNP001-19.138-0007 и BG06RDNP001-19.138-0011) 

във версията към момента на приключване на оценителната сесия и одобрение на 

оценителния доклад, преди изпращане на уведомителните писма. 

 

 

По 2-ра точка от дневния ред: 

 

Конкретни въпроси не бяха обсъдени и конкретни решения не бяха взети. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет се закрива в 18:00 часа. 

 

 

Гласували: 6/шестима/ души: 

„ЗА“ – 6 /шестима/ 

„ПРОТИВ“ – НЯМА  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА 

 

 

 

 

 

 

Протоколирал: /П/…………………………… 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

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

                                                         /Стоян Г. Минчев/ 
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