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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
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ПРОТОКОЛ 

4/16.03.2020 г. 

 
на Управителния съвет на 

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност 

Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”  

(Сдружение “МИГ Брезово, Братя Даскалови”)  

 

Днес, 16.03.2020 г./понеделник /, Управителният 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,  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Вземане на решение за удължаване срока за приключване на оценката на АСД и ТФО на 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения:  

BG06RDNP001-19.123 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“. 

2. Организационни въпроси. 

 
Съгласно Заповед №РД 01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на РБ и 

необходимостта от спазване на изричните епидемични мерки, и разпоредби на въведеното в страната 

извънредно положение, и на основание чл. 15, ал.5 от Устава на Сдружението,  УС на Сдружение „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ , УС взе следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 

 
По 1-ва т. от дневния ред:  

        Като взе предвид докладната записка от 16.03.2020 г. на Маньо Манев – председател на оценителна 

комисия по процедура № BG06RDNP001-19.123, УС взима следното решение:  

 

Срокът за разглеждане и оценка на проектните предложения, постъпили по процедура с № 

BG06RDNP001-19.123 на МИГ се удължава до: 27.03.2020 г. 

 

По 2-ра т. от дневния ред:  

В случай че към  момента на приключване на работата на КППП и изготвяне на Оценителен доклад, 

въведените ограничителни мерки в страната са още в сила: 

 1. КППП следва да предостави изготвения оценителен доклад на всички членове на УС, посредством 

изпращането му от електронната поща на МИГ, куриер, поща или лично; 

2. При невъзможност за провеждане на присъствено заседание на УС, УС на МИГ ще вземе решение 

относно Оценителния доклад на КППП по процедура BG06RDNP001-19.123 Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
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малки по мащаби инфраструктура“ по реда на чл. 15, ал.5 от Устава на Сдружението,  УС на Сдружение „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“. 

 

Неразделна част от настоящия протокол: Докладна записка от Маньо Манев – Председател на КППП;  

 
Подписали протокола: 9 /деветима/: 

 

1. Стоян Минчев  

2. Иван Танев  

3. Желязко Колев  

4. Генка Ташева  

5. Яна Колева  

6. Мария Димитракиева  

7. Георги Русинов  

8. Минка Григорова  

9. Гънчо Прасков  

 

 Взели участие в гласуването 7 /седем/ 

 

1. Стоян Минчев – не участвал в гласуването; 

2. Иван Танев –  не участвал в гласуването; 

3. Желязко Колев – ЗА; 

4. Генка Ташева – ЗА;  

5. Яна Колева – „ЗА“ 

6. Мария Димитракиева – „ЗА“; 

7. Георги Русинов – ЗА; 

8. Минка Григорова – „ЗА“; 

9. Гънчо Прасков – „ЗА“ 

 

Резултати от гласуването: 

„ЗА” – 7 /седем/ 

„ПРОТИВ” – 0 /нула/ 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/ 

 

Протоколът от взетите решения се подписва от всички членове на УС.  

 

Стоян Минчев /представляващ община Брезово в органите на МИГ Брезово, Братя Даскалови/ 

и Иван Танев /представляващ община Братя Даскалови в органите на МИГ Брезово Братя 

Даскалови/ не участват в процедурата по гласуване.  

 

 

Протоколирал: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                     /инж. Стоян Г. Минчев/ 
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