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ПРОТОКОЛ 
 
 

от Общо събрание на Сдружение  „Местна инициативна група 
Брезово, Братя Даскалови”(Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови”), проведено на 03.06.2021 г. 

 
 

          Днес 03.06.2021 г./трети юни две хиляди двадесет и първа година/, в 
гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив от 11.00 часа, се проведе Общо 
събрание (ОС) на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя 

Даскалови” (Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”) 
 

          В 10:00 часа се констатира, че в заседателната зала са се регистрирали 
петима членове на ОС от общо 45 (четиридесет и пет) души, поради което и с 
оглед разпоредбата на  Чл.10 от Устава на Сдружението, заседанието на ОС 

се отлага с 1 /един/ час, след което ще се проведе при същия дневен ред, 
независимо от броя на присъстващите. 
 

          В 11:00 часа в присъствения лист на Заседанието на ОС се вписаха още 
девет души, с което общият брой на присъстващите членове на настоящото 

ОС начислиха 14 /четиринадесет/ души.  
 

Процедурно предложение: 

 
          За Председател на събранието – г-жа Видка Пенева Узунова –
Счетоводител на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”;  

за съставител на протокола – Анна Динева Троева – Експерт по СВОМР в 
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”; за преброител – Маньо 

Желязков Манев – Експерт по СВОМР Сдружение „МИГ Брезово, Братя 
Даскалови”. 
 

          По така направеното предложение, други предложения не бяха 
направени. Въпроси не бяха поставени. 

          При това положение се премина към гласуване на предложените 
кандидатури. 
          Гласуването се извърши с вдигане на ръка. След проведеното гласуване 

ОС взе единодушно следното 
 
 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 
 

          1. Видка Пенева Узунова – Председател на ОС; 
          2. Анна Динева Троева – Съставител на протокола на ОС; 
          3. Маньо Желязков Манев – Преброител в ОС. 

 
        Възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от 

него не бяха направени. Въпроси не бяха поставени. 
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        Г-жа Узунова прочете на присъстващите членове дневния ред за 

днешното заседание на Общото събрание, с който същите предварително са 
запознати, посредством излагането на поканата в официалните сайтове на 
Община Брезово и Община Братя Даскалови, в официалния сайт на 

Сдружението, поставянето й на мястото за обявления в сградата на 
управление на Сдружението и останалите административни сгради по 
населените места на двете общини, също така и чрез  публикуването й във 

вестник „Марица” на 25.05.2021 г., /най-малко в 7-дневен срок преди 
днешния ден/. 

        Предложения не бяха направени. Въпроси не бяха зададени. 
        Гласуването се извърши с вдигане на ръка. След проведеното гласуване, 
ОС одобри единодушно следния: 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Промяна в състава на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“. 

2. Промяна в състава на колективния управителен орган на СНЦ 
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“. 

3. Организационни въпроси. 

     
    Преди да се пристъпи към разискване и гласуване по точките от дневния 

ред, г-жа Узунова разясни на присъстващите членове възможността да 
гласуват със „За”, „Против” или „Въздържал се”. 
     

 
Разисквания по дневния ред 

 

По точка първа от дневния ред:   
 

    Председателят на ОС – Видка Узунова запозна присъстващите с 
настъпилите промени в състава на общото събрание на Сдружение „МИГ 
Брезово, Братя Даскалови“. 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. 

 
1. Подадено е заявление до Управителния съвет за членство в състава на 

колективния върховен орган на Сдружението от г-жа Катя Калчева 

Генова. Г-жа Генова отговаря на условията за членство в Сдружението 
посочени в чл. 17, ал.1 от Устава. Тя е с постоянен адрес на 

територията на община Братя Даскалови, същата е  член на 
проверителната комисия на НЧ „Павел Матев 1922" с. Оризово, 
община Братя Даскалови. В съответствие разпоредбите на чл. 13, ал.2, 
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т.7 и чл. 17 ал.3 от Устава, заявлението за членство е  разгледано и 

прието с Решение на УС на МИГ с протокол №4/21.04.2021 г. и г-жа 
Катя Генова е приета за член на Сдружението, и е вписана в състава 
на колективния върховен орган. 

 
2. Подадено е заявление до Управителния съвет за прекратяване на 

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

Мария Стоянова Димитракиева. Съгласно чл.19 от Устава на 
Сдружението, членството се прекратява с едностранно писмено 

предизвестие до Управителния съвет.  С Решение на УС на МИГ с 
протокол №4/21.04.2021 г., г-жа Мария Стоянова Димитракиева е 
заличена от списъка на членовете колективния върховен орган на 

Сдружението, въз основа на едностранно писмено заявление от нейна 
страна за прекратяване на членството й в Сдружението. 

 
3. Към Управителния съвет на Сдружението е постъпила писмена 

информация ведно 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. С Решение на УС на 

МИГ с протокол №4/21.04.2021 и въз основа на РЕШЕНИЕ 
№94/31.07.2020 г. на Общинския съвет при община Братя Даскалови 
г-н Иван Стоянов Танев е освободен от колективния върховен орган 

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

Братя Даскалови в колективния върховен орган се вписва г-н Емил 
Христов Филипов – зам.-кмет на община Братя Даскалови. 

 

 
Решения: 

 
По точка първа от дневния ред: 
 

ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” приема 
извършените промени в състава на колективния върховен орган на 
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“. 

 
Решенията по първа се взеха със: 

 
„ЗА” – 14 /четиринадесет/ гласа, 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма 

„ПРОТИВ” – няма 
 

 
Разисквания по дневния ред 
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По точка втора от дневния ред:   

 
Председателстващата ОС – Видка Узунова запозна подробно 

присъстващите членове на ОС с необходимостта от вземане на решение за 

извършване на промени в състава на Управителния съвет на Сдружение 
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“. 

 

1. Подадено е заявление до Управителния съвет на Сдружение „МИГ 
Брезово, Братя Даскалови“ за прекратяване на членството в състава 

на колективният управителен орган /Управителен съвет/ от г-н 
Желязко Колев Колев. 
 

2. Подадено е заявление до Управителния съвет за прекратяване на 
членството в Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови от г-жа 

Мария Стоянова Димитракиева. 
 

3. Към Управителния съвет на Сдружението е постъпила писмена 

информация ведно с копие от решение на Общинския съвет при 
община Братя Даскалови. Въз основа на 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.  
 

В съответствие с чл.12 ал.1, т. 3 от Устава на Сдружение „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“ Общото събрание избира и освобождава членовете на 
Управителния съвет. С оглед на гореизложеното Общото събрание на 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, следва да приеме 
съответните решения за промяна в състава на Управителния съвет във 
връзка с настъпилите нови обстоятелства. 

 
 

Решения: 
 

По точка втора от дневния ред: 

 
На основание чл. 12, ал. 1, т.3 от Устава на Сдружението: 
 

1. ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, освобождава г-
н Желязко Колев Колев от колективния управителен орган на 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“; 
 

2. ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” избира за член 

на Управителния съвет на Сдружението: ЕТ „Георги Троев“ 
представлявано от Георги Михайлов Троев; 
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3. ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, освобождава г-

жа Мария Стоянова Димитракиева от колективния управителен 
орган на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“; 
 

4. ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” избира за член 
на Управителния съвет на Сдружението: г-жа Катя Калчева 
Генова; 

 
5. ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, освобождава     

г-н Иван Стоянов Танев от колективния управителен орган на 
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в качеството му на 
представляващ общ. Братя Даскалови; 

 
6. ОС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” избира за член 

на Управителния съвет на Сдружението: Община Братя Даскалови 
– представлявана от г-н Емил Христов Филипов – зам.-кмет на 
община Братя Даскалови, въз основа на РЕШЕНИЕ № 

94/31.07.2020 г., взето с ПРОТОКОЛ №9/31.07.2020 г. на Общински 
съвет при община Брезово. 
 

7. Да се предприемат необходимите действия по вписването на 
промените в обстоятелствата на СНЦ „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ в Агенция по вписванията. 
 

 

Решенията по втора точка се взеха със: 
„ЗА” – 14 /четиринадесет/ гласа, 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма 

„ПРОТИВ” – няма 
 

 
Разисквания по дневния ред 

 

По точка трета от дневния ред:   
 

В рамките на тази точка от дневния ред конкретни въпроси не бяха 
обсъдени и решения не бяха взети. 

      

 
Поради изчерпване на точките от дневния ред, заседанието на Общото 
събрание на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя 

Даскалови” (Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”),  бе закрито 
в 12.00 часа. 

 
Неразделна част от настоящия протокол са: 
1. Присъствен лист на членовете на ОС на Сдружението; 

2. Решение на УС на Сдружението от 21.05.2021 г.  за свикване на ОС на 
Сдружението. 

3. Решение №94/31.07.2020 г., взето с протокол №9/31.07.2020 г. на 
заседание на ОбС Братя Даскалови 
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Председател на Общото събрание           /П/  
                                                         /Видка Узунова – счетоводител 

на МИГ/     

                                                                                        
 

Протоколчик на събранието                     /П/ 

                                                       /Анна Троева – Експерт СВОМР/   
                                        

 
Преброител на събранието                        /П/ 

                                                                   /Маньо Манев – Експерт 

СВОМР/             


