
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 16/22.01.2021 год. 
от заседание на Общото събрание  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

             Днес, 22.01.2021г., се проведе заседание на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград. Заседанието бе обявено за 14:00 часа. Поради липса на кворум от над 50% от 

членовете, заседанието се отложи за 15:00 часа. 

Председател на сдружението - Елена Канлиева отсъстваше, поради, което за председател на 

събранието бе избрана Красимира Кьосева – член на УС на МИГ, а за протоколчик бе избрана г-жа 

Николина Дечева. 

Г-жа Кьосева обяви реда на свикване на Общото събрание – заседанието е свикано по 

Решение № 213 от 21.12.2020г. на УС на МИГ, като бе изготвена и публикуванa Покана с включен 

в нея дневен ред - на информационното табло на сградата на Сдружението на 21.12.2021г., 

съгласно чл.23, ал.4 от Устава на МИГ; публикуване на официалният сайт на Сдружението; както и 

чрез изпращане на електронни пощи на членовете на Сдружението.  

Г-жа Кьосева представи и необходимостта от провеждане на заседание в условията на 

наложени епидемични мерки по Заповед на министъра на здравеопазването – съгласно чл. 16, ал. 1 

от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., всяка 

година в срок до 31 януари МИГ подава в УО на ПРСР 2014 – 2020 г. обобщен годишен доклад за 

извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР за 

предходната календарна година, по образец, утвърден със заповед от министъра на земеделието и 

храните или оправомощено от него лице. Срока е преклузивен и не е променен във връзка с 

усложнената епидемична обстановка от разпространението на Ковид 19. За да изпрати МИГ в 

МЗХГ за одобрение Годишният доклад по подмярка 19.4 за дейността през предходната година, 

същият доклад, следва да бъде приет и одобрен от Общото събрание. Затова за провеждане на 

Общото събрание са взети строги епидемични мерки – дезинфекция на помещението за 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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провеждане на събранието, осигурено отстояние от 1,5 метра между участниците, осигуряване на 

дезинфектанти, маски и ръкавици, недопускане на лица без поставени маски.  

За да могат всички членове да присъстват на  заседанието на Общото събрание МИГ 

създаде и онлайн достъп чрез платформата ZOOM. На всички членове на Общото събрание бе 

изпратен на посочените от тях електрони пощи линк за достъп един ден преди провеждането му – 

на 21.01.2021г. 

На заседанието взеха участие 20 души – 16 присъствено и 4 души, чрез онлайн платформа 

ZOOM. Всички присъстващи се подписаха в присъствен списък, а в участниците през ZOOM ще 

бъде направен допълнителен контакт за полагане на подписи в присъствения протокол. 

Г-жа Кьосева запозна присъстващите с дневния ред на Общото събрание, с който същите 

бяха предварително запознати, посредством обявяването на Поканата и публикуване на 

материалите на интернет страницата на МИГ. 

Г-жа Кьосева подложи на гласуване предварително обявения дневен ред: 

1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършените дейности на МИГ Белово, 

Септември, Велинград за 2020 г. 

По първа точка от така представения дневен ред бе направено уточнението, че Обобщеният 

годишен доклад за извършените дейности на МИГ Белово, Септември, Велинград за 2020 г. 

включва: 

1.1. Годишен финансов отчет за 2020г. 

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

популяризиране на стратегия за ВОМР за предходната календарна година – 2020г., 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. 

1.3. Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР за 2020г., 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 развитие на мярка 19. „Водено от 

общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. 

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

Министерство на правосъдието 

Дневният ред се подложи на гласуване и бе приет единодушно. 
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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. 
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ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Участници в 

платформа ZOOM 

- членове на ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

82 16 4 20 0 0 

 

По т.1.1. от дневния ред г-жа Кьосева предостави думата на Мария Тодорова - Митова – 

изпълнителен директор на МИГ представи Годишен финансов отчет за 2020г. Данните от ГФО 

2020 г. бяха прочетени. 

Присъстващите на заседанието членове на общото събрание на МИГ приеха единодушно 

Доклада за отчитане годишния финансов  отчет за 2020г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Участници в 

платформа 

ZOOM - 

членове на ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

82 16 4 20 0 0 

 

По точка 1.2. от дневния ред г-жа Кьосева предостави думата на Мария Тодорова - Митова – 

изпълнителен директор на МИГ за да представи Доклада за отчитане на изпълнените дейности и 

разходи за 2020г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на 

МИГ Белово, Септември, Велинград“. Доклада се презентира в резюме. 

Присъстващите на заседанието членове на общото събрание на МИГ приеха единодушно 

Доклада за отчитане на изпълнените дейности и разходи за 2020г. по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Белово, Септември, Велинград“. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Участници в 

платформа 

ZOOM - 

членове на ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

82 16 4 20 0 0 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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По точка 1.3. от дневния ред г-жа Кьосева предостави думата на Мария Тодорова – Митова 

– изпълнителен директор на МИГ запозна присъстващите членове на общото събрание с Годишен 

доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР за 2020г, 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 развитие на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие от 

ПРСР 2014-2020г. Доклада се презентира в резюме. 

Присъстващите на заседанието членове на общото събрание на МИГ приеха единодушно 

Годишния доклад за дейността на МИГ Белово, Септември, Велинград за 2020г, 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 развитие на мярка 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Участници в 

платформа ZOOM - 

членове на ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

82 16 4 20 0 0 

 

По точка 1.4. от дневния ред г-жа Кьосева предостави думата на Мария Тодорова – Митова 

– изпълнителен директор на МИГ запозна присъстващите членове на общото събрание с 

информацията, че след вписване на МИГ в Търговски регистър към Агенция по вписванията 

годишен доклад не се подава в Министерство на правосъдието, а се публикува в ТРРЮЛНЦ, като 

включва ГФО за 2020г., Годишен доклад по мярка 19.4 и Годишен доклад по мярка 19.2, които са 

изброени в точки 1.1., 1.2. и 1.3, които вече са приети. 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Протоколчик: ………/п/………… 

                / Николина Дечева/  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО: ..........… /п/............... 

      /Красимира Кьосева/ 

      

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

      /Елена Канлиева/ 

п - Заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ 

 № 33/22.01.2021 г. 

 

Прието на заседание на OС на МИГ, проведено на 22.01.2021г., с Протокол №16 от 

22.01.2021г. 

ОТНОСНО: Приемане на годишен  финансов  отчет за 2020 г. 

 

Общото събрание на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2020г. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Участници в 

платформа ZOOM - 

членове на ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

82 16 4 20 0 0 

 

 

 

 

 

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

    /Красимира Кьосева/         /Елена Канлиева/   

 п - Заличена информация по ЗЗЛД 
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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 

№ 34/22.01.2021г. 

 

Прието на заседание на ОС на МИГ, проведено на 22.01.2021г., с Протокол № 16 от 

22.01.2021г. 

ОТНОСНО:  Обобщен годишен доклад за 2020г. 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. 

 

Общото събрание на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

1. Приема Обобщен годишен доклад за 2020 г. 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. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Участници 

в 

платформа 

ZOOM - 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

82 16 4 20 0 0 

 

 

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

    /Красимира Кьосева/         /Елена Канлиева/   

п - Заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ  

№ 35/22.01.2021г. 

 

Прието на заседание на OС на МИГ, проведено на 22.01.2021г., с Протокол №16 от 

22.01.2021г. 

ОТНОСНО:  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. 

 

Общото събрание на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

1. Приема Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР за 2020г., 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. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Участници в 

платформа 

ZOOM - членове 

на ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

82 16 4 20 0 0 

 

 

 

 

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

    /Красимира Кьосева/         /Елена Канлиева/   

 п - Заличена информация по ЗЗЛД 
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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 

№ 36/22.01.2021г. 

 

Прието на заседание на OС на МИГ, проведено на 22.01.2021г., с Протокол №16 от 

22.01.2021г. 

ОТНОСНО:  Доклад за дейността на МИГ през 2020г. за 

представяне в Търговски регистър и регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. 

 

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

РЕШИ: 

1. Приема Доклад за дейността на МИГ през 2020г. за представяне в Търговски регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, състоящ се от: 

1.1. Годишен финансов отчет за 2020г. 

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

популяризиране на стратегия за ВОМР за предходната календарна година – 2020г., 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. 

1.3. Годишен доклад за изпълнение на стратегия за ВОМР за 2020г., 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 развитие на мярка 19. „Водено от 

общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Участници в 

платформа 

ZOOM - членове 

на ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

82 16 4 20 0 0 

 

 

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

    /Красимира Кьосева/         /Елена Канлиева/    

         п - Заличена информация по ЗЗЛД 
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