
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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 
№ 113/23.04.2020г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 23.04.2020г. от 18:00ч. 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. За протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Насрочване на Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград за 

промяна членове на УС. 

 

По първа точка от дневния ред: Г-жа Мария Тодорова-Митова – изпълнителен 

директор на МИГ Белово, Септември, Велинград запозна членовете на УС на МИГ, че 

има настъпили промени в членовете на Общото събрание и членовете на Управителни 

съвет на МИГ. 

По отношение на УС на МИГ са постъпили заявления, както следва  за отказ от 

членство в УС на МИГ от: 

1. СУ „Христо Ботев“, гр. Септември 

2. НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1910“, с. Мененкьово 

3. НЧ „Отец Паисий-1893“, гр. Велинград 

Изпълнителният директор на МИГ информира членовете на УС на МИГ, че във 

връзка с настъпила смърт на представляващия „Рубин Комерс“ ЕООД възниква също 

необходимостта от промяна на член на УС на МИГ.  

 

По отношение на ОС на МИГ са постъпили : 

1. Заявления за членство: „Хемус“ ООД, град Велинград и Иван Георгиев 

Томев – Земеделски производител, животновъд 

2. Заявления за извършени промени в представителството на читалищата  
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По отношение на ОС е необходимо да се извърши актуализация изразяваща се в 

проверка на регистрацията на членовете, техните представители, както и 

проверка на дейността на земеделските производители през 2020г. 

 

Г-жа Мария Тодорова-Митова – изпълнителен директор на МИГ Белово, 

Септември, Велинград припомни на членовете на УС, че заседание на общото 

събраниена МИГ бе насрочено за 20.03.2020г. от 14:00ч. с Решение на УС № 

204/19.02.2020 г., но поради обявеното извънредно положение в страната заради 

разпространението на COVID-19 същото бе отложено за 24.04.2020г. Тъй като 

извънредното положение в страната е удължено до 13.05.2020г. отново се налага да 

бъде взето решение за свикване на общото събрание на МИГ Белово, Септември, 

Велинград. 

 

Г-жа Тодорова-Митова предложи на членовете на УС на МИГ да вземат 

решение за свикване на общо събрание на Сдружението. 

 

Членовете на Управителния съвет взеха следното РЕШЕНИЕ: 

1. Да се свика Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград на 

26.05.2020г. от 14.00 ч. в голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 

1927г.“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2 /офиса на МИГ/, при следният 

дневен ред: 

Точка 1 – Промяна в членовете на Общото събрание на МИГ – приемане 

на нови членове, освобождаване на членове 

Точка 2 – Промяна на членовете на Управителният съвет на МИГ 

Точка 3 – Текущи 

 

2. УС възлага на Изпълнителния директор да изготви Покана за Общо 

събрание, съгласно чл. 23, ал.4, която да бъде оповестена на всички 

заинтересовани, чрез поставяне на информационното табло пред офиса на 

МИГ и на сградата в която се помещава офиса на МИГ, най-малко един 

месец преди насрочената дата. Поставянето на поканата да бъде 
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извършено от Техническият сътрудник на МИГ – Диана Николова и 

Експерт прилагане на СВОМР – Александър Минов. 

За всички членове на Общото събрание на МИГ да бъде извършена 

справка за актуалност в Търговски регистър и при наличие на настъпили 

промени да бъде осъществена връзка с члена на ОС за актуализация на 

данните. За всички земеделски производители да бъде извършена 

проверка за наличие на регистрация в Общинска служба Земеделие за 

текущата стопанска година. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 5 5 х х 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

 

                                                                 Протоколчик:…………/п/……….. 

/Николина Дечева/                                                                

 

 

      Председател на УС:  ……………/п/…………. 

/Елена Канлиева/ 

 

 

Гласували: 

1. Елена Канлиева................/п/............ 

2. Емил Терзийски............./п/.............. 

3. Бранимир Георгиев.........../п/.......... 

4. Вера Савова................./п/................. 

5. Радослав Лютаков............/п/............ 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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 РЕШЕНИЕ 

 № 206/23.04.2020 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 23.04.2020г., с Протокол №113 от 

23.04.2020г. 

ОТНОСНО: Насрочване на Общо събрание на МИГ 

Белово, Септември, Велинград за избор на нов член на УС на 

МИГ Белово, Септември, Велинград 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Свиква Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград на 26.05.2020г. от 14.00 ч. в 

голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927г.“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2 /офиса 

на МИГ/, при следният дневен ред: 

Точка 1 – Промяна в членовете на Общото събрание на МИГ – приемане на нови 

членове, освобождаване на членове 

Точка 2 – Промяна на членовете на Управителният съвет на МИГ 

Точка 3 – Текущи 

2. УС възлага на Изпълнителния директор да изготви Покана за Общо събрание, съгласно чл. 

23, ал.4, която да бъде оповестена на всички заинтересовани, чрез поставяне на 

информационното табло пред офиса на МИГ и на сградата в която се помещава офиса на 

МИГ, най-малко един месец преди насрочената дата. Поставянето на поканата да бъде 

извършено от Техническият сътрудник на МИГ – Диана Николова и Експерт прилагане на 

СВОМР – Александър Минов. За всички членове на Общото събрание на МИГ да бъде 

извършена справка за актуалност в Търговски регистър и при наличие на настъпили 

промени да бъде осъществена връзка с члена на ОС за актуализация на данните. За всички 

земеделски производители да бъде извършена проверка за наличие на регистрация в 

Общинска служба Земеделие за текущата стопанска година. 
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ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 5 5 5 0 0 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: ............../п/............. 

                /Елена Канлиева/  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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