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ПРОТОКОЛ 

 

8/12.06/2014 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, 12.06.2014 г. /четвъртък/, от 09:30 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. 

 

 На заседанието присъстваха всички членове 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;  

9. Генка Стоянова Ташева, ЕГН ************, от с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора;             
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Заседанието се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

          

1. Вземане на решение за определяне състава на „Комисия за мониторинг и проверки по прилагането на СМР”, на основание 

чл. 23 от Процедури за прилагане на СМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” на територията на общините 

Брезово и Братя Даскалови. 

2. Вземане на решение за упълномощаване на И.Д. на МИГ – Боян Костадинов, да назначи със заповед „Комисия за 

мониторинг и проверки по прилагането на СМР” с начален и краен срок на действие, включваща списък на проверяваните 

проекти към СМР на МИГ; 

3. Организационни въпроси. 

 

 

 След проведени разисквания, Управителният съвет взе следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 По 1-ва точка от дневния ред, УС реши: 

 

                   На основание чл. 23 ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Процедури за прилагане на СМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови” на територията на общините Брезово и Братя Даскалови, УС определя състав на „Комисия за мониторинг и проверки по 

прилагането на СМР, както следва: 

 Минимален задължителен състав на комисията: 

1. Експерт по прилагане на СМР: Рангел Георгиев Матански 

2. Външен експерт-финансист: Мария Асенова Витанова – Вълканова /магистър по финанси/ 

3. Служител от АЕУС /Експерт в МИГ/: Маньо Желязков Манев 
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 Допълнителен челен на комисията: 

1. Член на УС на МИГ: Желязко Колев 

        

 Изменения в състава на комисията могат да се извършват само с решение на УС на МИГ. 

 

 

По 2-ра точка от дневния ред, УС реши: 

 

 УС на МИГ упълномощават Боян Костадинов – И.Д. на МИГ, да назначи със заповед „Комисия за мониторинг и проверки по 

прилагането на СМР” с начален и краен срок на действие, включваща списък на проверяваните проекти към СМР на МИГ; 

 

С оглед на обстоятелството, че проектите към МИГ по първи и втори прием на проекти се разглеждат и одобряват от МИГ на партиди по 

календарни тримесечия:  

 В едномесечен срок след подписването на всички договори по проектите от първа партида, И.Д. следва със заповед да назначи 

комисията с определените от УС лица като членове; 

 

 В едномесечен срок след подписване на всички договори по проектите от втора партида, И.Д. следва със заповед да допълни списъка с 

проекти, на които комисията следва да извършва мониторинг; 

 

 В едномесечен срок след подписването на всички договорите по трети и четвърти прием на проекти, И.Д. следва със заповед да 

допълни списъка с проекти, на които комисията следва да извършва мониторинг; 

 

 По аналогичен начин следва да се процедира за всеки следващ допълнителен прием на проекти; 
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По 3-та точка от дневния ред УС реши:  

 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ да подаде документи за членство в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР 

мрежа” 

 
Гласували: 

 „ЗА” – 9 

„ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС  бе закрито в 11:00 часа. 

 

Неразделна част от протокола са: 

1. Присъствен лист от Заседанието на УС на МИГ. 

 

 

Протоколчик на УС: /П/ 

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

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                        /инж. Радньо Н. Манолов/ 


