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ПРОТОКОЛ 

 

08/28.05.2021 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, 28.05.2021 г., /петък/, от 17:30 часа, 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 решение, относно удължаване приема на проектни 

предложения и промяна в пакета документи за провеждане на процедура за подбор 

на проектни предложения BG06RDNP001-19.439 Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура”. 

2. Организационни въпроси. 

 

 

РЕШЕНИЯ:  

 

По 1-ва точка от дневния ред: 

 Процедурата за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.439 Сдружение 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура” е обявена с краен срок за прием на проектни предложения до 31.05.2021 г., 

17:30 часа. До момента няма подадени проектни предложения, поради тази причина,  след като 

обсъдиха необходимостта и възможността за удължаване на срока за прием на проектни 

предложения по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.439 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване 
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в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура”, членовете на УС на МИГ взеха следните решения: 

1.1.Срокът за прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.439 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” се 

удължава до: 17:30 часа на 30.09.2021 г. Тъй като в рамките на обявения срок за 

прием на проектни предложения няма подадени проектни предложения, 

разполагаемият бюджет остава непроменен, а именно в размер на 190 000,00 лв.  

1.2.С оглед удължения срок до 17:30 часа на 30.09.2021 г., за прием на документи по 

процедура BG06RDNP001-19.439 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, да се 

нанесат съответните промени в пакета документи за провеждане на процедурата, там 

където е необходимо. 

 

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. 

 

Гласували: 5 /петима/: 

 

1. Христо Енков – не участва в обсъждането и гласуването; 

2. Генка Ташева – ЗА;  

3. Яна Колева – „ЗА“ 

4. Георги Русинов – ЗА; 

5. Минка Григорова – „ЗА“; 

6. Гънчо Прасков – „ЗА“ 

 

 

Резултат от гласуването: 

 „ЗА” – 5 /петима/ 

„ПРОТИВ” – няма 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма 
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Съставил протокола: /П/…………………………… 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

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

                                                         /Христо Н. Енков/ 
 

 

 

http://www.mig.brezovo.bg/
mailto:migb_bd@abv.bg

