
             

 

                                                 

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. 

 

СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови” 

Адрес: гр.Брезово 4160 обл. Пловдив  ул. „Георги Димитров”№ 25, ет. 4 

www.mig.brezovo.bg; ел. поща: migb_bd@abv.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

1/18.01.2018 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, 18.01.2018 г./четвъртък/, от 14:00 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, със следния: 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

          

1. Вземане на решение за насрочване на Първо за 2018 г. ОС и определяне на дневния 

ред. 

2. Организационни въпроси. 

 

След проведени разисквания членовете на Управителният съвет взеха следните: 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 По 1-ва точка от дневния ред: 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност МИГ 

„Брезово, Братя Даскалови” свиква ОС на 26.01.2018 г./петък/ в 10.00 часа, Заседателната зала в 

сградата на Общинска администрация - гр. Брезово. 

 

Определя Дневен Ред: 

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 

2017 г. 

2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” 

за 2017 г. 

3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови” и бюджет за 2018 г. 

4. Организационни въпроси. 
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       Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на 

ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото 

място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

 

Определя Комисия в състав:  

Маньо Манев – Експерт в МИГ,  

Видка Узунова - Счетоводител в МИГ  

и  

Анна Троева – Експерт в МИГ, която да контролира и удостовери обнародването на покана за 

свикване на ОС на 26.01.2018 год., съгласно Закона и Устава на Сдружението. 

         

По 2-ра точка от дневния ред: 

Членовете на УС на МИГ обсъдиха редица организационни въпроси, свързани с пряката 

работа на АЕУ на СВОМР на Сдружението. 

 

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС  бе закрито в 14:30  часа. 

 

Гласували: 8 /осем/ 

 „ЗА” – 8 /осем/ 

„ПРОТИВ” – 0 /нула/ 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/ 

 

 

Съставил протокола: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                     /инж. Радньо Н. Манолов/ 
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