
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 18/13.09.2021 год. 
от заседание на Общото събрание  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

             Днес, 13.09.2021г., се проведе заседание на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград. Заседанието е свикано от Управителния съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград  

на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението с Решение  № 231/25.08.2021г. и 

Протокол № 128/25.08.2021г. Заседанието бе обявено за 14:00 часа, но поради липсва на кворум от 

над половината членове на общото събрание, същото се отложи с един час – 15:00 часа и се 

проведе в присъствие на 34 от членовете на МИГ.  Единодушно за председател на събранието бе 

избрана Мария Тодорова – Изпълнителен директор на МИГ, а за протоколчик бе избрана г-жа 

Диана Николова. 

Поканата за свикване на Общото събрание, съдържаща всички задължителни реквизити, 

посочени в чл. 23, ал. 3 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград, на 26.08.2021г. е 

поставена на мястото за обявление, а именно: Информационното табло пред офиса на МИГ, 

намиращ се на сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“ Публикувана е на официалния 

сайт на Сдружението на 25.08.2021г. и е изпратена на електроните пощи на всички членове на ОС 

на сдружението на 26.08.2021г. и на 10.09.2021г. 

Г-жа Тодорова предложи обявения дневен ред на разискване. Предложения за изменение и 

допълнение към дневния ред не постъпиха. 

Г-жа Тодорова подложи на гласуване обявения дневен ред: 

1. Приемане на  проект на бюджет за 2022г. на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

2. Текущи. 

Присъстващите на заседанието членове на Общото събрание на МИГ приеха единодушно 

така предложения дневен ред. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

84 34 34 34 0 0 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

По т.1 от дневния ред г-жа Мария Тодорова –Митова – изпълнителен директор на МИГ 

представи на присъстващите проект на бюджет на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за 2022г. и го подложи на разискване и 

гласуване. Разисквания по бюджета за 2022г. няма. Присъстващите на заседанието членове на 

общото събрание на МИГ приеха единодушно бюджет за 2022г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГ от  Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

84 34 34 34 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

Протоколчик: ………/п/………… 

                /Диана Николова/       

 

Председател на Събранието: …………/п/……….. 

/Мария Тодорова – Митова/ 

 

 

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

      /Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 № 38/13.09.2021 г. 

 

Прието на заседание на Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград, проведено 

на 13.09.2021 г., с Протокол № 18 от 13.09.2021 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане и одобрение на бюджет за 2022г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГ, одобрена за 

финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приема и одобрява бюджет за 2022г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГ, одобрена за финансиране 

по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

84 34 34 34 0 0 

 

 

Председател на Събранието: …………/п/……….. 

/Мария Тодорова – Митова 

 

 

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

      /Елена Канлиева/ 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/

