
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№  160 / 13.09.2022год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 13.09.2022г. /вторник/ в 15:00 часа, се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ – Белово, Септември, Велинград. Заседанието се проведе онлайн в платформата Zoom и 

присъствено. В заседанието участваха Елена Канлиева, Надя Парпулова, Емил Терзийски, 

Красимира Кьосева, Иван Пещерски, Иванка Гаджева, Христина Тодорина, Вера Савова и 

Десислава Трендафилова. За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

На членовете бяха изпратени всички материали по дневния ред на 13.09.2022г. по 

електронна поща на всеки член. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Свикване на Общо събрание на МИГ за приемане на  Бюджет за 2023г. 

2.Текущи                                               

На гласуване се подложи дневният ред за протичане на днешното заседанието: 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 0 0 

 

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

представи на членовете на УС разпоредбата на чл. 12, 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 Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., която задължава МИГ ежегодно до 30 

септември да подава заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за следващата 

календарна година. Според чл. 26, ал. 1, т.9 от Устава на Сдружението приемането на Бюджета е от 

юрисдикцията на Общото събрание. Поканата за свикване на Общо събрание следва да бъде 
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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  

публично оповестена на интернет страницата и на сградата на МИГ най-малко 7 /седем/ дни преди 

провеждане на заседанието.  

След като се запозна с представените материали УС на МИГ реши: 

Свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, 

Септември, Велинград“ на 23.09.2022г. от 15.00ч. в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

/гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма заседателна зала при следния дневен ред: 

1. Приемане на Бюджет за 2023г. 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. 

2. Текущи  

Лицата, които се определят за изготвяне и поставяне на поканата за свикване на Общо 

събрание съгласно Устава на Сдружението са: Диана Николова и Александър Минов. 

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 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  
№ 287/ 13.09.2022 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 13.09.2022г. с протокол № 160 

от 13.09.2022г. 

 

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Белово, Септември, Велинград“. 

 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал.2 от Устава на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград“  

 

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

 

РЕШИ: 

 

Свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Белово, Септември, Велинград“ на 23.09.2022г. от 15.00ч. в офиса на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма заседателна зала при 

следния дневен ред: 

1. Приемане на Бюджет за 2023г. 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. 

2. Текущи  

 

Лицата, които се определят за изготвяне и поставяне на поканата за свикване на 

Общо събрание съгласно Устава на Сдружението са: Диана Николова и Александър 

Минов. 

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на 

разположение на членовете в офиса 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. 
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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 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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