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ПРОТОКОЛ 

 

3/22.04.2019 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, 22.04.2019 г./понеделник/, от 12:00 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 удължаване срока за приключване на оценката на АСД и ТФО на 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения:  

BG06RDNP001-19.138 Под мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за 

водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

2. Организационни въпроси. 

 

След направени разисквания по дневния ред, УС 

 

РЕШИ 

 

       По 1 т. от дневния ред, членовете на УС взеха следното решение: 

 

              Във връзка с подадена докладна записка от 19.04.2019 г. от Маньо Манев – председател на 

оценителна комисия по процедура № BG06RDNP001-19.138: 

 С оглед подадени значителен брой проектни предложения – общо 18 /осемнадесет/ бр., и с цел 

качествената им оценка е установена необходимост  от допълнително време за приключване на 

оценката на АСД и ТФО на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на 

проектни предложения:  

BG06RDNP001-19.138 Под мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

В Процеса на оценка за Административно съответствие и допустимост е констатирана 

необходимостта от изискване на пояснителна информация. Комисията е взела решение при 

необходимост да се изисква подобна информация на етап АСД до 2 пъти, като това допълнително 

удължава срока за оценка на проектните предложения. 

Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет е изготвила писмен 

отговор Изх. № 02.51-2/20.03.2019 г. във връзка с поставен въпрос от Ръководителя на Управляващия 

http://www.mig.brezovo.bg/
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орган на ПРСР 2014 – 2020 г. според което определеният срок от 30 работни дни в чл. 44, ал. 1 от ПМС № 

161/2016 г. е препоръчителен и след изтичането му процесът на оценка не се прекратява и следва да бъде 

завършен. 

Като взе предвид докладна записка от 19.04.2019 г. на Маньо Манев – председател на 

оценителна комисия по процедура № BG06RDNP001-19.138, УС удължава времето за извършване и 

приключване на оценката на АСД и ТФО на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 

за подбор на проектни предложения:  

BG06RDNP001-19.138 Под мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със срок до 31.07.2019 г. 

Срокът за разглеждане и оценка на проектните предложения, постъпили по процедура с № 

BG06RDNP001-19.138 на МИГ се удължава до: 31.07.2019 г. 

   

       По 2 т. от дневния ред, членовете на УС взеха следното решение: 

   

       Членовете на УС обсъдиха редица организационни въпроси, свързани с работата на АЕУС на 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”.  

 

Неразделна част от настоящия протокол: Докладна записка от Маньо Манев – Председател на КППП;  

След изчерпване на Дневния ред, Заседанието на УС  бе закрито в 12:30  часа. 

 

Гласували: 9 /деветима/: 

 

1. Стоян Минчев –ЗА; 

2. Желязко Колев – ЗА; 

3. Генка Ташева – ЗА;  

4. Яна Колева – „ЗА“ 

5. Иван Танев – ЗА; 

6. Мария Димитракиева – „ЗА“; 

7. Георги Русинов – ЗА; 

8. Минка Григорова – „ЗА“; 

9. Гънчо Прасков – „ЗА“ 

 

 „ЗА” – 9 /деветима/ 

„ПРОТИВ” – 0 /нула/ 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 /нула/ 

 

Съставил протокола: /П/ 

                       /Анна Д. Троева – Експерт в МИГ/ 

 

 

Председател на УС на МИГ: /П/ 

                                     /инж. Стоян Г. Минчев/ 

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

