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ПРОТОКОЛ 

 

4/21.04.2021 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, 21.04.2021 г./Сряда/, от 16:30 ч. 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. Промени в състава на колективния върховен орган на Сдружение „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови. 

2. Обсъждане на необходимостта от извършване на промени в състава на колективния 

управителен орган на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“. 

3. Вземане на решение за насрочване на Второто за 2021 г. заседание на Общото 

събрание на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и определяне на дневния 

ред. 

 

 

РАЗИСКВАНИЯ: 

 

По 1-ва точка от дневния ред: 

 

Съгласно чл. 17 ал. 1 от Устава на сдружението членове могат да бъдат общините 

Брезово и Братя Даскалови въз основа на решения на Общинските съвети, всички 

дееспособни физически лица с постоянен адрес и/или месторабота на територията на 

общините Брезово и Братя Даскалови, както и юридически лица със седалище и адрес на 

управление на територията на общините Брезово и Братя Даскалови. Съгласно чл. 17 ал. 2 

желаещите да членуват подават молба до Управителния съвет  и декларират писмено, че 

приемат устава на сдружението. Съгласно чл. 17 ал. 3 членството се придобива с решение на 

Управителния съвет на Сдружението. Съгласно чл.13 ал.2, т. 7 от Устава Управителният 

съвет взема решения за приемането на нови членове.  Съгласно чл.19 членството се 

прекратява с едностранно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет.  
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1. Постъпило е заявление до Управителния съвет за прекратяване на членството й 

в Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от г-жа Мария Стоянова 

Димитракиева. 

 

2. Постъпило е заявление за членство в  Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ от Катя Калчева Генова с ЕГН:********** от с. Оризово, общ. 

Братя Даскалови. 

 

3. Постъпила е писмена информация в едно с копие от решение на Общинския 

съвет при община Братя Даскалови. Въз основа РЕШЕНИЕ №94/31.07.2020 г. на 

Общинския съвет при община Братя Даскалови са прекратени правомощията на 

г-н Иван Стоянов Танев, като представляващ, община Братя Даскалови в 

колективният върховен и колективният управителен орган на Сдружението. Със 

същото решение на Общински съвет Братя Даскалови, за представляващ 

община Братя Даскалови, членуваща в Сдружението е определен г -н Емил 

Христов Филипов – зам.-кмет на община Братя Даскалови. 

 

След като се запознаха с постъпилите документи членовете на Управителния съвет взеха 

следните решения: 

 

РЕШЕНИЯ: 

По т. 1-ва от дневния ред: 

На основание чл.13, ал.2, т.7, чл.17, ал.3 и чл.19 от Устава на Сдружение „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“: 

 

1. Прекратява се членството на г-жа Мария Стоянова Димитракиева в Сружението въз 

основа на депозирано заявление за прекратяване на членството от нейна страна.  г-жа 

Мария Стоянова Димитракиева се заличава от списъка на членовете на Общото 

събрание на Сдружението. 

 

2. За нов член на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ се приема г-жа Катя 

Калчева Генова с ЕГН:********** от с. Оризово, общ. Братя Даскалови.  г-жа Катя 

Калчева Генова с ЕГН:********** от с. Оризово, общ. Братя Даскалови се вписва в 

списъка с членовете на Общото събрание на Сдружението. 

 

3. Въз основа на РЕШЕНИЕ №94/31.07.2020 г. на Общинския съвет при община Братя 

Даскалови г-н Иван Стоянов Танев се освобождава от колективния върховен орган 

на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в качеството му на представляващ 

община Братя Даскалови. За представляващ община Братя Даскалови в списъка с 

членовете на Общото събрание се вписва г-н Емил Христов Филипов – зам.-кмет 

на община Братя Даскалови. 

РАЗИСКВАНИЯ: 
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По 2-ра точка от дневния ред: 

 

Членовете на Управителния съвет обсъдиха необходимостта от извършване на 

промени в състава на колективния управителен орган на Сдружението. Налице са обективни 

обстоятелства, които налагат извършването на промени в състава на колективния 

управителен орган: 

 

1. Постъпило е заявление от г-жа Мария Димитракиева, която е и член на УС за 

прекратяване на членството й в органите на Сдружението (ОС и УС);  

 

2. Постъпило е заявление от г-н Желязко Колев Колев - представляващ  ЕТ „СЪН 

ШАЙН – ЖЕЛЯЗКО КОЛЕВ“, който е и член на УС за прекратяване на 

членството му в Управителния съвет на Сдружението.  

 

3. Постъпила е писмена информация в едно с копие от решение на Общинския 

съвет при община Братя Даскалови. Въз основа РЕШЕНИЕ №94/31.07.2020 г. на 

Общинския съвет при община Братя Даскалови са прекратени правомощията на 

г-н Иван Стоянов Танев, като представляващ, община Братя Даскалови в 

колективният върховен и колективният управителен орган на Сдружението. Със 

същото решение на Общински съвет Братя Даскалови, за представляващ 

община Братя Даскалови, членуваща в Сдружението е определен г -н Емил 

Христов Филипов – зам.-кмет на община Братя Даскалови. 

 

След като се обсъдиха необходимостта от извършване на промени в състава на 

Управителния съвет, присъстващите на заседанието членове на УС взеха следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ: 

По т. 2-ра от дневния ред: 

 Управителният съвет взе решение да насрочи заседание на Общото събрание, тъй като 

съгласно чл. 12 ал.1 т.3 от Устава на Сдружението Общото събрание избира и освобождава 

членовете на Управителния съвет. 

 

РАЗИСКВАНИЯ: 

 По 3-та точка от дневния ред: 

 

Управителния съвет на Сдружението обсъди необходимостта от свикване на Общо събрание, 

подходяща дата и дневен ред.  

 

РЕШЕНИЕ: 

По т. 3-та от дневния ред: 
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Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност МИГ 

„Брезово, Братя Даскалови” свиква ОС на 29.04.2021 г./Четвъртък/ в 10.00 часа, Заседателната 

зала в сградата на Общинска администрация - гр. Брезово. 

 

Определя Дневен Ред: 

1. Приемане на нови членове на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови. 

2. Освобождаване на членове на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови. 

3. Промяна в състава на УС на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

4. Промяна в Устава на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

5. Организационни въпроси. 

 

       Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на 

ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото 

място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

 

Определя Комисия в състав:  

Анна Троева – Експерт в МИГ,  

Маньо Манев – Експерт в МИГ  

и Видка Узунова - Счетоводител в МИГ.  

Комисията да контролира и удостовери обнародването на покана за свикване на ОС за 

29.04.2021 год., съгласно Закона и Устава на Сдружението. 

         

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС  бе закрито в 17:15  часа. 

Неразделна част от настоящия протокол са: Заявление за отказ от г-н Желязко Колев; Заявление за 

отказ от г-жа Мария Димитракиева; Заявление за членство от г-жа Катя Генова; Решение 

№94/31.07.2020 на ОбС Братя Даскалови; Присъствен лист от заседанието на УС. 

 
Подписали протокола: 6 /шестима/: 

1. Община Брезово - представлявана от Христо Енков кмет на община Брезово 

2. Генка Ташева  

3. Яна Колева  

4. Георги Русинов  

5. Минка Григорова  

6. Гънчо Прасков  

     
Взели участие в гласуването: 

1. Община Брезово - представлявана от Христо Енков, кмет на община Брезово - „ЗА“ 

2. Минка Григорова – „ЗА“; 

3. Георги Русинов – „ЗА“ 

4. Генка Ташева – „ЗА“; 

5. Яна Колева – „ЗА“ 

6. Гънчо Прасков – „ЗА“ 
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Гласували: 6 /шестима/ 

 „ЗА” – 6 /шестима/ 

„ПРОТИВ” – няма 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма 

 

 

Протоколирал: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                     /Христо Енков/ 
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