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СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” 
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www.mig.brezovo.bg; ел. поща: migb_bd@abv.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

2/10.02.2016 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, 10.02.2016 г. /сряда/, от 10:00 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. 

 

 

 На заседанието присъстваха 8 /осем/ от членовете на Управителния съвет, а именно: 

 

 

1. Радньо Нанев Манолов, ЕГН **********, от с. Отец Кирилово, общ. Брезово, обл. 

Пловдив – Председател на УС; 

2. Иван Стоянов Танев, ЕГН **********, от с. Оризово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара 

Загора – Зам. Председател на УС; 

3. Гънчо Маринов Прасков, ЕГН  **********, от гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив;  

4. Петко Михайлов Михайлов, ЕГН **********, от с. Оризово, общ. Братя Даскалови, обл. 

Стара Загора; 

5. Желязко Колев Колев, ЕГН **********, от гр. Стара Загора; 

6. Адраман Бекташ Агаджик, ЕГН **********, от с. Долно ново село, общ. Братя 

Даскалови, обл. Стара Загора;  

7. Мария Стоянова Димитракиева, ЕГН **********, от с. Братя Даскалови, общ. Братя 

Даскалови, обл. Стара Загора; 

8. Стоян Радев Узунов, ЕГН **********, от гр. София - НЕ ПРИСЪСТВА;  

9. Генка Стоянова Ташева, ЕГН **********, от с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. 

Стара Загора;             
 

 

 

Заседанието се проведе при следния 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Взимане на решение за искане на безлихвен заем от община Брезово на стойност 25 000 

лв. – еднократно или при невъзможност на няколко отделни заема. 

2. Взимане на решение за искане на безлихвен заем от община Братя Даскалови, на 

стойност 25 000 лв. – еднократно или при невъзможност на няколко отделни заема. 

3. Организационни въпроси. 

 

 

След направени разисквания по дневния ред, УС 

 

 

РЕШИ 

 

 

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

 

С оглед безпроблемното осъществяване на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на 

Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, по Договор № РД 50–

202/07.12.2015 г., сключен между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, Министерство на 

земеделието и храните, и ДФ „Земеделие“, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

г. (ПРСР).  

УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  възлага на председателя на УС – 

Радньо Манолов и/или изпълнителния директор Боян Костадинов, да изготвят и внесат 

докладна записка с искане за отпускане на безлихвен заем от Община Брезово, на стойност 25 

000 лв. – еднократно или при невъзможност на няколко отделни заема. 

   

 

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

   

С оглед безпроблемното осъществяване на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на 

Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, по Договор № РД 50–

202/07.12.2015 г., сключен между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, Министерство на 

земеделието и храните, и ДФ „Земеделие“, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

г. (ПРСР).  
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УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  възлага на председателя на УС – 

Радньо Манолов и/или изпълнителния директор Боян Костадинов, да изготвят и внесат 

докладна записка с искане за отпускане на безлихвен заем от Община Братя Даскалови, на 

стойност 25 000 лв. – еднократно или при невъзможност на няколко отделни заема. 

 

 

       По 3 т. от дневния ред, членовете на УС взеха следното решение: 

 

Членовете на УС обсъдиха редица организационни въпроси, свързани с осъществяването 

на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Сдружение „Местна инициативна група 

Брезово, Братя Даскалови“, по Договор № РД 50–202/07.12.2015 г., сключен между Сдружение 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови”, Министерство на земеделието и храните, и ДФ „Земеделие“, по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). 

 

 

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС  бе закрито в 11:10  часа. 

 

 

Гласували: 

 „ЗА” – 8 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

Протоколчик на УС: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – координатор по Мярка 19.1/ 

 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                        /инж. Радньо Н. Манолов/ 

 


