
             

 

                                                 

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. 

 

СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” 

Адрес: гр.Брезово 4160 обл. Пловдив  ул. „Георги Димитров”№ 25, ет. 4 

www.mig.brezovo.bg; ел. поща: migb_bd@abv.bg 

 

ПРОТОКОЛ 

 

12/10.11.2021 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, 10.11.2021 г./Сряда/, от 16:30 ч. в Заседателната зала на Общината – гр. Брезово, 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 удължаване срока за приключване на оценката на АСД и ТФО на 

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

BG06RDNP001-19.439 "МИГ Брезово, Братя Даскалови" по подмярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура” 

 

2. Организационни въпроси. 

 

След направени разисквания по дневния ред, УС 

 

РЕШИ 

 

       По 1 т. от дневния ред, членовете на УС взеха следното решение: 

 

             Като взе предвид докладната записка от 10.11.2021 г. от Маньо Манев – председател на оценителна 

комисия по процедура № BG06RDNP001-19.439, УС взима следното решение: 

 

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

BG06RDNP001-19.439 на МИГ се удължава до: 20.12.2021 г. 

   

       По 2 т. от дневния ред, членовете на УС взеха следното решение: 

   

       Членовете на УС обсъдиха редица организационни въпроси, свързани с работата на АЕУС на 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”.  

 

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

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС  бе закрито в 17:00  часа. 

 

http://www.mig.brezovo.bg/
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Присъствали/Подписали протокола: Всички членове на УС на МИГ 

 

Гласували: 8 /осем/: 

 

1. Христо Енков – ЗА; 

2. Емил Филипов – не участва в обсъждането и гласуването; 

3. Катя Генова – ЗА; 

4. Генка Ташева – ЗА;  

5. Яна Колева – „ЗА“ 

6. Георги Троев – „ЗА“; 

7. Георги Русинов – ЗА; 

8. Минка Григорова – „ЗА“; 

9. Гънчо Прасков – „ЗА“ 

 

Гласували : 8 /осем/ 

 „ЗА” – 8 /осем/ 

„ПРОТИВ” – 0 /няма/ 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /няма/ 

 

Протоколирал: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                     /Христо Енков/ 
 

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

 

Емил Филипов /представляващ община Братя Даскалови в органите на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови/не участва в процедурата по гласуване.  

 

 

 

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

