
ПРОТОКОЛ 
 
 

 на Управителния съвет на 

Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност 
Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” 

(Сдружение “МИГ Брезово, Братя Даскалови”)  

 
 

     
 Днес, 03.09.2012 г./понеделник/ в 11.00 ч. в гр. Брезово, се 
събраха  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, ул. „Г. 

Димитров” № 25, ет. 4-ти, община Брезово, Област Пловдив. 
 

  Присъстваха всички /9/членове на Управителния съвет, а именно: 
 

1. Радньо Нанев Манолов, ЕГН *******************, от с. Отец 

Кирилово, общ. Брезово, обл. Пловдив, притежаващ документ за 
самоличност  

л.к.№ ************, издадена на ************ г. от МВР – Пловдив; 
2. Иван Стоянов Танев, ЕГН ************, от с. Оризово, общ. 

Братя Даскалови, обл. Стара Загора, притежаващ документ за 

самоличност л.к. №****************, издадена на ************** г. от 
МВР – Стара Загора; 

3. Гънчо Маринов Прасков, ЕГН*********************, от гр. 

Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив, притежаващ документ за 
самоличност л.к. №***************, издадена на ********* г. от МВР 

– Пловдив; 
4. Петко Михайлов Михайлов, ЕГН **************, от с. Оризово, 

общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, притежаващ 

документ за самоличност л.к. №*************, издадена на 
************ г. от МВР – Стара Загора; 

5. Желязко Колев Колев, ЕГН ***************, от гр. Стара Загора, 
притежаващ документ за самоличност л.к.№ ************, 
издадена на ********** г. от МВР – Стара Загора; 

6.  Адраман Бекташ Агаджик, ЕГН ***************, от с. Долно 
ново село, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора,  
 

притежаващ документ за самоличност л.к.№ ***************, 
издадена на ************** г. от МВР – Стара Загора; 

7. Мария Стоянова Димитракиева, ЕГН ***************, от с. 
Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, 
притежаваща документ за самоличност л.к.№*****************, 

издадена на ************ г. от МВР – Стара Загора; 
 



8.  Стоян Радев Узунов, ЕГН ***************, от гр. София, 

притежаващ документ за самоличност л.к.№ ******************, 
издадена на ************** г. от МВР – София;     

 
9. Генка Стоянова Ташева, ЕГН *****************, от с. 

Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, 

притежаваща документ за самоличност л.к.№ ************, 
издадена на **************** г. от МВР – Стара Загора;             
 

 
 

 
 
Заседанието започна своята работа при следния  
                                            

 
 

ДНЕВЕН РЕД 

 
 

1. Вземане на решение за удължаване срока на обявата за 
свободно място за длъжността Експерт по СМР при „МИГ 
Брезово, Братя Даскалови”. 

 
1.Образование - висше; 

2. Отлична компютърна грамотност;  

3. Професионален стаж - минимум 3 /три/ години 

4. Експертен опит, свързан с изпълнение на 2 проекта, финансирани от национални и 

европейски програми и фондове; 

5.Добро познаване на местните структури, публичните институции и социално-

икономическите условия на територията на Общините Брезово и Братя Даскалови; 

6. Да познава добре ПРСР, Подхода ЛИДЕР и техните изисквания; 

7.Да има чисто съдебно минало; 

8. Да притежава умения за разработване на информационни, обучителни и 

презентационни материали 

9.Да умее да работи в екип; 

10. Да е комуникативен/а, позитивен/а и инициативен/а. 

11. Шофьорска книжка 
 

 

 
 

 

 
 

       УС след направени разисквания по Дневния ред, взе следното 
 

 
 

РЕШЕНИЕ: 



 

 
1. Удължава срока на обявата за свободно работно 

място за експерт по прилагане дейностите по 
Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезово, 
Братя Даскалови” до 14.09.2012 г., при следните 

изисквания за длъжността: 
 

           
1.Образование - висше; 

2. Отлична компютърна грамотност;  

3. Професионален стаж - минимум 3 /три/ години 

4. Експертен опит, свързан с изпълнение на 2 проекта, финансирани от национални и 

европейски програми и фондове; 

5.Добро познаване на местните структури, публичните институции и социално-

икономическите условия на територията на Общините Брезово и Братя Даскалови; 

6. Да познава добре ПРСР, Подхода ЛИДЕР и техните изисквания; 

7.Да има чисто съдебно минало; 

8. Да притежава умения за разработване на информационни, обучителни и 

презентационни материали 

9.Да умее да работи в екип; 

10. Да е комуникативен/а, позитивен/а и инициативен/а. 

11. Шофьорска книжка 

 
         
 

Кандидатите да представят следните документи: 
 

1. Писмено заявление в свободен текст. 

2. Представяне на лична карта 

3. Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи 

допълнителни специализации и квалификации. 

4. Копие от документи удостоверяващи трудов стаж и професионален опит. 

5. Автобиография – европейски формат (CV) 

6. Свидетелство за съдимост. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Членове на Управителния съвет:                                           Подписи: 
 
 

1. Радньо Нанев Манолов,                                                                 /П/, 

 

 

2. Иван Стоянов Танев,                                                                       /П/, 

 

 

3. Гънчо Маринов Прасков,                                                              /П/, 

 

 

4. Петко Михайлов Михайлов,                                                        /П/, 

 

 

5. Желязко Колев Колев,                                                                  /П/, 

 

 

6. Адраман Бекташ Агаджик,                                                         /П/, 

 

 

7. Мария Стоянова Димитракиева,                                               /П/,  

 

 

8. Стоян Радев Узунов,                                                                      /П/, 

 

9. Генка Стоянова Ташева                                                  /П/, 

 


