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ПРОТОКОЛ 
 

3/08.02.2013 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, 08.02.2013 г. /петък/, 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 всички 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; 
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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 се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

          

1. Определяне на лице, което да представяла Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” пред 

трети лица при отсъствие на Председателя на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови” – г-н Радньо Манолов. 

2. Определяне на ред за подписване на граждански договори с членове на Комисия за избор на 

проекти по СМР на МИГ. 
   

 

След проведени разисквания членовете на Управителният съвет взеха следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 По 1-ва точка от дневния ред УС реши: 

 

Съгласно Устава и съдебното решение за регистрация, Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови”  се представлява  от  Председателя на УС – инж. Радньо Манолов.  

При отсъствие на Председателя или при невъзможност за изпълнение на задълженията  му, УС 

упълномощава инж. Иван Танев – зам. председател. на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови”  да представлява  Сдружението пред трети страни. 

 
По 2-ра точка от дневния ред УС реши: 

 

Във връзка с предстоящо сформиране на Комисия за избор на проекти по СМР на МИГ и 

необходимостта от подписване на граждански договори с членовете на комисията, УС определя 

следният ред за подписване на договори: 

 

 Председателят на УС - инж. Радньо Манолов подписва граждански договори с членовете на 

КИП, имащи право на глас в заседанията на КИП, и на които се полага възнаграждение за 

участие в заседания на КИП, съгласно одобрения Бюджет на Сдружение „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови”; 
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 УС упълномощава Зам. председателят на УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови” - инж. Иван Танев, да подпише граждански договор от името на Сдружението в 

качеството си на възложител, с Председателя на УС на Сдружението - инж. Радньо Манолов 

за участие на последния в Заседания на Комисията за избор на проекти към СМР на МИГ. 
 

 

 

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС  бе закрито в 11:30  часа. 

 

Гласували: 

 

 „ЗА” – 9 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

Протоколчик на УС: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – техн. асистент на МИГ/ 
 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                        /инж. Радньо Н. Манолов/ 

 


