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ПРОТОКОЛ 

 

13/12.11.2020 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, 12.11.2020 г., 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. Вземане на решение за искане на удължаване срока за погасяване на безлихвен заем предоставен 

от община Брезово на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ за 

осъществяване на проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови““, Споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. 

сключено между Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови и Министерство на земеделието, 

храните и горите. 

2. Организационни въпроси. 

 

След проведени разисквания членовете на Управителният съвет взеха следните: 
 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

По 1-ва точка от дневния ред: 

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

Брезово, Братя Даскалови”, взима следното решение: 

УС взема решение да поиска от община Брезово удължаване срока за погасяване на безлихвен заем 

предоставен от община Брезово на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ за 

осъществяване на проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение 

„Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови““, Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено 

от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г. сключено между Сдружение МИГ Брезово, 

Братя Даскалови и Министерство на земеделието, храните и горите. Новият срок за погасяване да се 

удължи до 30.09.2023 г. 

http://www.mig.brezovo.bg/
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По 2-ра точка от дневния ред: 

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

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет се закри. 

Гласували 7/седем/ души: 

„ЗА“ – 7 /седем/ 

„ПРОТИВ“ – НЯМА  

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - НЯМА 

 

1. Иван Танев– „ЗА“; 

2. Яна Колева– „ЗА“; 

3. Георги Русинов – „ЗА“ 

4. Генка Ташева – „ЗА“; 

5. Минка Григорова – „ЗА“; 

6. Гънчо Прасков – „ЗА“ 

7. Желязко Колев – „ЗА“ 

 
 

 

Неразделна част от настоящия протокол е проект на ДОКЛАДНА ЗАПИСКА до ОбС – 

Брезово. 
 

 

Съставил протокола: /П/…………………………… 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

Зам.-председател на УС на МИГ: /П/ ……………………… 

                                                                      /Иван Танев/ 

http://www.mig.brezovo.bg/

