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ПРОТОКОЛ 

 

3/25.05.2018 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, 25.05.2018 г./петък/, от 14:30 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, със следния: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

          

1. Приемане и утвърждаване на процедура и правила за набиране и избор на външни 

експерти – оценители, помощник – оценители на проекти към СВОМР на Сдружение 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“. 

2. Вземане на решение за набиране на външни експерти – оценители на проекти към 

СВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“. 

3. Приемане и утвърждаване на процедура и правила за оценка на проекти към СВОМР 

на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“. 

4. Утвърждаване на индикативен график за прием на проектни предложения към 

СВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“. 

 

 

След проведени разисквания членовете на Управителният съвет взеха следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 По 1-ва точка от дневния ред: 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ приема и утвърждава 

процедура и правила за набиране и избор на външни експерти – оценители, помощник – оценители 

на проекти към СВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ (Приложение № 1 към 

настоящото решение). 
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По 2-ра точка от дневния ред: 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, възлага на Изпълнителния 

директор на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ да предприеме необходимите действия за набиране 

на външни експерти – оценители на проекти към СВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“. 

 

По 3-та точка от дневния ред: 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ приема и утвърждава 

Процедура и правила за оценка на проекти към СВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ (Приложение № 2 към настоящото решение). 

 

 

По 4-та точка от дневния ред: 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ утвърждава 

индикативен график за прием на проектни предложения към СВОМР на Сдружение  „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ (Приложение № 3 към настоящото решение). 

 

 

 

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС  бе закрито в 15:00  часа. 

 

Неразделна част от настоящия протокол е присъствен лист на членовете на УС на 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“  

 

 

Съставил протокола: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                     /инж. Радньо Н. Манолов/ 

http://www.mig.brezovo.bg/

