
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№ 117/ 21.12.2020г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 21.12.2020г. от 12:00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“. Заседанието бе свикано от Председателя на УС 

на МИГ на 17.12.2020г., чрез Покана изпратена на електронните пощи на всички 

членове на 18.12.2020г и осъществена телефонна връзка с Елена Иванова Канлиева, 

Надя Нинова Парпулова, Красимира Петкова Кьосева, Вера Савова, Иван Огнянов 

Каменарски, Радослав Иванов Лютаков и Бранимир Александров Георгиев на 

17.12.2020г. 

Поради усложнената епидемична обстановка от разпространението на Ковид 19 

заседанието се проведе в режим на гласуване по телефона на основание чл. 30, ал. 2 от 

Устава на МИГ. Всички материали по дневният ред са изпратени на електроните пощи 

на всички членове на УС на 18.12.2020г. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. Връзката по телефона с 

членовете на УС бе извършена, както следва: 

 от Николина Дечева за членове на УС: Елена Иванова Канлиева, Надя 

Нинова Парпулова, Красимира Петкова Кьосева, Вера Савова, Иван 

Огнянов Каменарски, Радослав Иванов Лютаков, Бранимир Александров 

Георгиев и Емил Иванов Терзийски. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

Точка 1. Запознаване на члеовете на УС на МИГ с извършена проверка от ДФЗ, 

дирекция  „Противодействие на измамите“ 

Точка 2. Насрочване на Общо събрание на МИГ при следния дневен ред: 

Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности за 2020г., 

включващ: 

1. Годишен финансов отчет за 2020 г. 
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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  

2. Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с 

текущите разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР за предходната 

календарна година, съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. 

3. Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР, съгласно чл. 62, 

т. 12 от Наредба № 12 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите мастно развите на 

мярка 19. „Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. 

4. Доклад за дейността на МИГ през 2020г. за представяне в Централния 

регистър при Министерство на правосъдието. 

 

Точка 3. Промяна в членове на ОС на МИГ. 

 

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 

към днешна дата проверката на МИГ Белово, Септември, Велинград, която течеше във 

ДФЗ в дирекция „Противодействие на измамите“ по повод подадения от г-н Иван Адов 

сигнал, с който членовете на УС са запознавани в предходни заседания, е приключила с 

положителен резултат. След приключване на проверката са оторизирани всички три 

заявки за плащане, които са подадени към ДФЗ. В седмицата преди Коледа се очаква 

получаване на средства по банковата сметка по подадените три броя заявки за плащане. 

След постъпване на средствата по сметката МИГ е в готовност да извърши всички 

необходими действия, в т.ч. разплащане на задълженията с доставчици, заеми, 

възнагражденията на служителите, както и да извърши всички възможни дейности до 

приключване на годината. 

Членовете на Управителния съвет взеха следното  РЕШЕНИЕ: 

УС се запозна с предоставената информация и възлага на Изпълнителният 

директор да предприеме необходимите действия по разплащане на задълженията с 

доставчици, заеми, възнагражденията на служителите, както и да извърши всички 

възможни дейности до приключване на годината. 
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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  

 

 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 0 0 

 

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

директор на МИГ Белово, Септември, Велинград предложи на УС да бъде свикано 

Общо събрание на МИГ на 22.01.2021г. от 14.00ч. в гр. Белово, голяма заседателна зала 

на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“, със следния дневен ред: 

Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности за 2020г., включващ: 

1. Годишен финансов отчет за 2020 г. 

2. Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с 

текущите разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР за предходната 

календарна година, съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. 

3. Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР, съгласно чл. 62, 

т. 12 от Наредба № 12 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите мастно развите на 

мярка 19. „Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. 

4. Доклад за дейността на МИГ през 2020г. за представяне в Централния 

регистър при Министерство на правосъдието. 

 

Членовете на Управителния съвет взеха следното  РЕШЕНИЕ: 

 

На 22.01.2021г. от 14.00 ч. да бъде насрочено Общо събрание на МИГ Белово, 

Септември, Велинград.  
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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  

Заседанието да се проведе в голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 

1927г.“, гр. Белово при следния дневен ред: 

Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности за 2020г., включващ: 

1. Годишен финансов отчет за 2020 г. 

2. Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с 

текущите разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР за предходната 

календарна година, съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. за 

прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. 

3. Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР, съгласно чл. 62, 

т. 12 от Наредба № 12 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите мастно развите на 

мярка 19. „Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. 

4. Доклад за дейността на МИГ през 2020г. за представяне в Централния 

регистър при Министерство на правосъдието. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 0 0 

 

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. 
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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  

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

директор на МИГ Белово, Септември, Велинград докладва за необходимост от 

извършване на промяна в членове на ОС на МИГ, както следва: 

1. ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – Представител по закон в общото събрание на МИГ 

е Лилия Йорданова Етова – представител по закон въз основа на Решение № 

122 от 09.03.2020г. на Общински съвет Септември. 

Представено е Решение № 244 от 28.09.2020г. на Общинска избирателна 

комисия, съгласно което г-жа Васка Йорданова Рачева е кмет на община 

Септември. 

След като са запозна с представените материали на основание чл. 8, ал. 3 

от Устава УС на МИГ взе решение за промяна в представителността на 

Община Септември в общото събрание на МИГ, като замени Лилия 

Йорданова Етова с Васка Йорданова Рачева - представител по закон въз 

основа на Решение № 244 от 28.09.2020г. на Общинска избирателна комисия 

Септември. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 0 0 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

 

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

/Диана Николова/                                                                

 

 

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

/Елена Канлиева/ 
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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  

Участвали в заседанието и гласували членове на УС: 

 

1. Елена Иванова Канлиева - …………………/п/………………………….. 

2. Надя Нинова Парпулова - …………………/п/………………………….. 

3. Иван Илиев Пещерски - …………………/п/……………………………… 

4. Емил Иванов Терзийски - …………………/п/…………………………. 

5. Красимира Петкова Кьосева - ……………/п/…………………………… 

6. Вера Савова - ………………………………/п/……………………….. 

7. Иван Огнянов Каменарски - ………………/п/…………………………… 

8. Радослав Иванов Лютаков - ………………/п/…………………………… 

9. Бранимир Александров Георгиев - …………/п/…………………………. 

п – заличена информация по ЗЗЛД 
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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  

РЕШЕНИЕ 

 № 212/ 21.12.2020 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 21.12.2020г., с Протокол №117 от 

21.12.2020г. 

ОТНОСНО:  Извършена проверка от ДФЗ, дирекция  

„Противодействие на измамите“ 

 

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

РЕШИ: 

 

УС се запозна с предоставената информация и възлага на Изпълнителният директор да 

предприеме необходимите действия по разплащане на задълженията с доставчици, заеми, 

възнагражденията на служителите, както и да извърши всички възможни дейности до приключване 

на годината. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

 

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

                /Елена Канлиева/  

 

п – заличена информация по ЗЗЛД 
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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  

РЕШЕНИЕ 

 № 213/ 21.12.2020 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 21.12.2020г., с Протокол №117 от 

21.12.2020г. 

ОТНОСНО:  Насрочване на Общо събрание на МИГ 

 

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

РЕШИ: 

 

На 22.01.2021г. от 14.00 ч. да бъде насрочено Общо събрание на МИГ Белово, Септември, 

Велинград.  

Заседанието да се проведе в голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927г.“, гр. 

Белово при следния дневен ред: 

Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности за 2020г., включващ: 

1. Годишен финансов отчет за 2020 г. 

2. Обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи 

и популяризиране на стратегия за ВОМР за предходната календарна година, съгласно чл. 16, 

ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. 

3. Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР, съгласно чл. 62, т. 12 от 

Наредба № 12 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите мастно развите на мярка 19. „Водено от 

общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. 

4. Доклад за дейността на МИГ през 2020г. за представяне в Централния регистър 

при Министерство на правосъдието. 
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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  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

 

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

                /Елена Канлиева/  

 

п – заличена информация по ЗЗЛД 
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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  

РЕШЕНИЕ 

 № 214/ 21.12.2020 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 21.12.2020г., с Протокол №117 от 

21.12.2020г. 

ОТНОСНО:  Промяна в членове на ОС на МИГ 

 

 

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

РЕШИ: 

 

 

След като са запозна с представените материали на основание чл. 8, ал. 3 от Устава УС на 

МИГ взе решение за промяна в представителността на Община Септември в общото събрание на 

МИГ, като замени Лилия Йорданова Етова с Васка Йорданова Рачева - представител по закон въз 

основа на Решение № 244 от 28.09.2020г. на Общинска избирателна комисия Септември. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

 

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

                /Елена Канлиева/  

 

п – заличена информация по ЗЗЛД 
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