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ПРОТОКОЛ 
 

2/31.01.2013 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, 31.01.2013 г./четвъртък/ в 09.00 ч. в 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, община Брезово, Област Пловдив. 

 

 

 На заседанието присъстваха 7 /седем/ от членовете 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 – НЕ ПРИСЪСТВА; 

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 НЕ ПРИСЪСТВА; 

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;             
 

Заседанието се проведе при следния, 
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ДНЕВЕН РЕД: 

          

1. Обсъждане и приемане на изменения в СМР. 

2. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на МИГ за 2012 г. за приемане и утвърждаване 

от Общото събрание на МИГ. 

3. Обсъждане и приемане годишна програма и проект на бюджет за 2013 г. за приемане и 

утвърждаване от Общото събрание на МИГ. 

     

След проведените разисквания Управителният съвет взе следните решения: 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 По 1-ва точка от дневния ред: 

  

1. Приема предложените от изпълнителния директор проект за изменение на СМР, включващ: 

 Промени касаещи процедурите за прилагане на СМР 

 Промени касаещи описанието на мерките от СМР в частта недопустими разходи, продиктувани от 

промени в действащите наредби по мерките от СМР. 

 Промяна касаеща финансовите параметри на СМР: 1) Прехвърляне на средства от М 311 към М 321 и 

М 322; 2) Финансови параметри касаещи максималния размер на общите допустими разходи М 321 и 

М 322 на 200 000 евро; 3) Финансови параметри, касаещи максималния размер на общите допустими 

разходи по М 311. 

 Промяна касаеща индикаторите 

 Включване на пропуснатите поради техническа грешка на етап кандидатстване за финансиране на СМР 

критерии за техническа оценка на проекти по М 123 от СМР. Критериите за техническа оценка по 

М123 са част от СМР приета с решение на УС от 01.02.2011 г., но поради технически пропуск при 

подаването на документацията в МЗХ таблицата е пропусната.  

2. Упълномощава се Председателят на УС да подпише Заявлението за промяна на договор за финансиране на 

изпълнение на СМР. В първото искане за изменение на СМР да се включат промените касаещи: процедурите за 

прилагане на СМР, описанието на мерките по СМР в частта недопустими разходи, финансовите параметри на 

СМР. 

3. Останалата част на одобрените и искани изменения на СМР да се подготвят и входират на следващ етап.  

 

 

         

 По 2-ра точка от дневния ред:  

Приема отчета за дейността на МИГ за 2012 г.  

 

По 3 – та точка от дневния ред:  
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Приема годишна програма и проект на бюджет за 2013 г.  

 

 

 Гласували:  

„ЗА” – 7 

„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/ 

 

 


