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ПРОТОКОЛ 

 

4/12.09.2017 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, 12.09.2017 г./вторник/, се проведе заседание на Управителния съвет, съгласно чл.15, ал. 5 от Устава 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. Утвърждаване на нов индикативен график за прием на проекти по мерки от СВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови” за 2017 г. 

 

Членовете на Управителният съвет взеха следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 По 1-ва точка от дневния ред: 

Управителния съвет, като взе предвид промените в нормативната база и по конкретно Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19,2 „Прилагане на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от ПРСР за периода 2014 - 2020, включващи и промени в процедурите за прием, и разглеждане на проекти, реши, че е 

налице обективна необходимост от промяна в индикативния график за прием на проекти към СВОМР. 

И съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 5 от Устава на Сдружението. 

http://www.mig.brezovo.bg/
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УС на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, утвърждава нов индикативен график за прием на проекти по мерки от 

СВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2017 г., както следва: 

 

АТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР НА "МИГ БРЕЗОВО, 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЗА 2017 г. 

Мерки Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември 

4.1"Инвестиции в земеделски стопанства"                          

6.4„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“*                          

7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура 

                        

7.4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, 

включително за отдих и културни дейности, както и на съответната 

инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

                        

7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура”** 

                        

21„Съхраняване и развитие на местните идентичности и 

валоризиране на местното културно наследство“ 

                        

 
 

Съставил протокола: /П/                                                                              Председател на УС на МИГ: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/                                                                                    /инж. Радньо Н. Манолов/ 

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

