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ПРОТОКОЛ 

 

5/19.07.2022 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, 19.07.2022 г., /ВТОРНИК /, от 17:30 ч. Управителният 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,: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

          

1. Утвърждаване на обява, Условия за кандидатстване и пакет от прилежащи документи по 

процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“. 

1. Утвърждаване на обява, Условия за кандидатстване и пакет от прилежащи документи по 

процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в 

селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната 

инфраструктура”. 

2. Други. 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

По т. 1-ва от дневния ред: 

 

http://www.mig.brezovo.bg/
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Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови”, след като се запозна с изготвените документи: 

 Утвърждава обявата, Условия за кандидатстване и пакета от прилежащи документи по процедура 

за подбор на проектни предложения по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено 

от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“. 

 

По т. 2-ра от дневния ред: 

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

Братя Даскалови”, след като се запозна с изготвените документи: 

 Утвърждава обявата, Условия за кандидатстване и пакета от прилежащи документи по процедура 

за подбор на проектни предложения по Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, 

включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура”. 

 

По 3-та точка от дневния ред: 

 

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

След изчерпване на точките от дневния ред, заседанието бе закрито в 18:00 ч. 

 
 

Присъствали на заседанието 8 /осем/: 

1. Христо Енков, представляващ община Брезово – не участва в гласуването. 

2. Емил Филипов, представляващ Община Братя Даскалови – не участва в гласуването. 

3. Катя Генова 

4. Генка Ташева  

5. Яна Колева – представляваща „АВИС СТИЛ ДИЗАЙН“ ЕООД 

6. Георги Троев – представляващ ЕТ „ГЕОРГИ ТРОЕВ“ 

7. Георги Русинов  

8. Минка Григорова  

 

Подписали протокола: 8 /осем/: 

1. Христо Енков - представляващ община Брезово 

2. Емил Филипов – представляващ Община Братя Даскалови 

3. Катя Генова 

4. Генка Ташева  

5. Яна Колева – представляваща „АВИС СТИЛ ДИЗАЙН“ ЕООД 

6. Георги Троев – представляващ ЕТ „ГЕОРГИ ТРОЕВ“ 

7. Георги Русинов  

8. Минка Григорова  

     

 

Резултати от гласуването: 

„ЗА“ – 6 /ШЕСТ/ 

http://www.mig.brezovo.bg/
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„ПРОТИВ“ – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА 

 

Съставил протокола: /П/…………………………… 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

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

                                                         / Христо Енков/ 

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

