
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24/18.04.2018 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

 

Днес, 18.04.2018г., се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. Заседанието се проведе в режим на гласуване по телефона – чл. 30, ал. 2 от 

Устава на МИГ. На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред. За 

протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Избор на член на УС, който да ръководи заседанието на УС. 

2. Приемане на  проект на насоки за кандидатстване по Мярка 21 «Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции» финансирана от 

ПРСР 2014 - 2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград. 

3. Вземане на решение за допълване в дневният ред на планираното Общо събрание на 

МИГ на 04.05.2018г. , чрез включване на допълнителна точка – точка 3 „Избор на нов 

председател на УС на МИГ“ 

 

По т. 1 от дневният ред Вера Савова предложи да бъде избрана от УС да ръководи 

настоящето заседание на УС, поради смърт на председателя – Цветан Котев. 

УС, чрез гласуване по телефона реши Вера Савова да ръководи настоящото заседание на УС 

и възложи да подпише настоящият протокол и взетите Решения. УС възлага на Вера Савова да 

организира и ръководи следващи заседания на УС до избора на нов председател. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

По т.2 от дневният ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ 

предварително бе изпратила на електронните пощи на всички членове на УС проект на Насоки за 

кандидатстване, в т.ч условия за кандидатстване и условия за изпълнение, както и образци и 

приложения по Мярка 21 «Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции» финансирана от ПРСР 2014 - 2020г. от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

Изпълнителният директор предлага на УС да приемат проект на Насоките за 

кандидатстване, като същите да бъдат изпратени на Министерство на финансите за съгласуване, 

относно приложимият режим на държавни помощи, да бъдат публикувани на интернет страницата 

на МИГ за провеждане на обществено обсъждане. 

 

УС, чрез гласуване по телефона прие проект на насоки  по Мярка 21 «Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции» финансирана от 

ПРСР 2014 - 2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. в т.ч.: обява, условия за кандидатстване, документи за информация, 

документи за попълване и условия за изпълнение. УС възлага на изпълнителният директор да 

изпрати Насоките за кандидатстване по мярка 21 за съгласуване относно режима на държавни 

помощи в Министерство на финансите и да ги публикува на интернет страницата на МИГ за 

обществено обсъждане за периода от 19.04.2018г. до 27.04.2018г. След съгласуване с МФ и 

провеждане на обществено обсъждане Насоките за кандидатстване да бъдат внесени в УС на МИГ 

за окончателно приемане и утвърждаване. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

По т.3 от дневният ред -  г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ 

предложи на УС да вземе решение за допълване в дневният ред на планираното Общо събрание на 

МИГ на 04.05.2018г. , чрез включване на допълнителна точка – точка 3 „Избор на нов председател 

на УС на МИГ“. Точка 3 от предварително обявеният дневен ред – „Текущи“ да премине в точка 4.  

 

УС, чрез гласуване по телефона взе решение за допълване в дневният ред на планираното 

Общо събрание на МИГ на 04.05.2018г. , чрез включване на допълнителна точка – точка 3 „Избор 

на нов председател на УС на МИГ“. Точка 3 от предварително обявеният дневен ред – „Текущи“ да 

премине в точка 4. На интернет страницата на МИГ да бъде публикувано съобщение за промяна  в 

дневният ред на Общото събрание за 04.05.2018г. с цел осигуряване на публичност и прозрачност 

на избора на нов Председател на УС на МИГ. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Протоколчик: ………/п/………… 

                / Диана Николова/       

 

Член на УС НА МИГ: ........../п/.................. 

      /ВЕРА САВОВА/  

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ 

  

№ 46/18.04.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 18.04.2018г., с Протокол № 24 от 

18.04.2018г. 

ОТНОСНО: Избор на член на УС, който да ръководи 

заседанието на УС на 18.04.2018г. 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

Вера Савова да ръководи заседание на УС на 18.04.2108г. и да подпише протокол и взетите 

Решения. УС възлага на Вера Савова да организира и ръководи следващи заседания на УС до 

избора на нов председател. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

 

                   ЧЛЕН НА УС НА МИГ: ............../п/.............. 

                                                                                                                                 /ВЕРА САВОВА/  

     Съгласно Решение № 46 от 18.04.2018г. на УС на МИГ 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ 

№47/18.04.2018 г. 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 18.04.2018г., с Протокол № 24 от 

18.04.2018г. 

ОТНОСНО: Приемане на  проект на насоки за 

кандидатстване по Мярка 21 «Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции» финансирана от ПРСР 2014 - 2020г. от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

РЕШИ: 

Приема проект на насоки за кандидатстване по Мярка 21 «Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции» финансирана от ПРСР 2014 

- 2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград. в т.ч.: обява, условия за кандидатстване, документи за информация, документи за 

попълване и условия за изпълнение. УС възлага на изпълнителният директор да изпрати Насоките 

за кандидатстване по мярка 21 за съгласуване относно режима на държавни помощи в 

Министерство на финансите и да ги публикува на интернет страницата на МИГ за обществено 

обсъждане за периода от 19.04.2018г. до 27.04.2018г. След съгласуване с МФ и провеждане на 

обществено обсъждане Насоките за кандидатстване да бъдат внесени в УС на МИГ за окончателно 

приемане и утвърждаване. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

                   ЧЛЕН НА УС НА МИГ: ............/п/................ 

                                                                                                                                 /ВЕРА САВОВА/  

     Съгласно Решение № 46 от 18.04.2018г. на УС на МИГ        

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

                                                                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ 

№ 48/18.04.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 18.04.2018г., с Протокол № 24 от 

18.04.2018г. 

ОТНОСНО: Вземане на решение за допълване в дневният 

ред на планираното Общо събрание на МИГ 

на 04.05.2018г. , чрез включване на 

допълнителна точка – точка 3 „Избор на нов 

председател на УС на МИГ“ 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

Да допълни дневният ред на планираното Общо събрание на МИГ на 04.05.2018г., чрез 

включване на допълнителна точка – точка 3 „Избор на нов председател на УС на МИГ“. Точка 3 от 

предварително обявеният дневен ред – „Текущи“ да премине в точка 4. На интернет страницата на 

МИГ да бъде публикувано съобщение за промяна в дневният ред на Общото събрание за 

04.05.2018г. с цел осигуряване на публичност и прозрачност на избора на нов Председател на УС 

на МИГ. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

                   ЧЛЕН НА УС НА МИГ: ............./п/............... 

                                                                                                                                  /ВЕРА САВОВА/  

     Съгласно Решение № 46 от 18.04.2018г. на УС на МИГ 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 


