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ПРОТОКОЛ 
 

8/28.08.2013 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, 28.08.2013 г. /сряда/, от 11:00 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; 

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;             
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Заседанието се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

          

            1. Удължаване на срока за вземане на окончателно решение за отхвърляне или одобрение на 

заявленията за кандидатстване към СМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, постъпили в 

периода: 01.04.2013 – 30.06.2013 г.  

   

 

След проведени разисквания членовете на Управителният съвет взеха следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 По 1-ва точка от дневния ред УС реши: 

 

1. Срокът за вземане на окончателно решение за отхвърляне или одобрение на заявленията за кандидатстване 

към СМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови, постъпили в периода 01.04.2013 – 30.06.2013 г. се удължава до 

31.10.2013 г. 

 

2. При издаване на Заповед за насрочване на заседание на КИП, председателя на КИП да се съобрази с 

посочените нови срокове. 

 

Мотиви: 

  

В периода 01.04.2013 – 30.06.2013 г. са постъпили 20 проектни предложения. По 10 от тях на етап 

оценка за административно съответствие и допустимост има изпратени писма за предоставяне на 

допълнителна информация. По едни от проектите /УРН: 1-311-БД-01/30.04.2013 г / писмото за допълнителна 

информация е изпращано два пъти /09.07.2013 и 01.08.2013/, тъй като кандидатът не е открит на адрес и 

писмото се е върнало като неполучено. Отговорът по второто писмо е постъпил в МИГ на 16.08.2013 г.  

Съгласно чл. 15 ал. 1 от Процедурите за прилагане на СМР, срокът за извършване на техническа оценка 

е 30 календарни дни след обявяване на резултатите от оценката за административно съответствие и 

допустимост.  

С оглед на големия брой постъпили проекти, изискванията на процедурата за прилагане на СМР 

проектите да се разглеждат на партиди по календарни тримесечия и настъпилите забавяния при извършване на 

оценката за административно съответствие и допустимост, поради необходимостта от допълнителна 

информация от страна на кандидатите, срокът за вземане на окончателно решение за отхвърляне или 

одобрение на заявленията следва да се удължи. 

 

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС  бе закрито в 12:00  часа. 

 

Гласували: 

 „ЗА” – 9 
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„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/ 

 


