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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. 
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E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

ПРОТОКОЛ 
№ 166 / 10.01.2023г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 10.01.2023г. от 11:00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград 

Заседанието се проведе онлайн в платформата Zoom на основани чл.30, ал.2 и 

ал.3 от Устава на МИГ. На членовете бяха изпратени предварително всички материали 

по дневния ред.  

На заседанието присъстваха: Елена Канлиева, Иван Пещерски, Иванка Гаджева, 

Христина Тодорина, Вера Савова, Десислава Трендафилова, Красимира Кьосева и 

Емил Терзийски. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова.  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Насрочване на Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград със следният 

дневен ред: 

 1. Премане на Обобщен годишен доклад за 2022г., включващ: 

 Годишен финансов отчет за 2022 г. 

 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. 

 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 развитие на 

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

 

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

Септември, Велинград запозна членовете на УС с необходимостта през месец януари 

2023г. да бъдат приети Годишният финансов отчет за 2022г., Обобщен доклад за 
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извършени дейности по подмярка 19.4 и Годишен доклад за изпълнение на стратегия за 

ВОМР по подмярка 19.2.  

Необходимостта е породена от задълженията на МИГ: 

1) в срок от 30.01.2023г. да бъде представен в МЗХГ 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.; 

2) в срок до 15 февруари 2023г. да се представи в МЗХГ 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 развитие на мярка 

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

 в срок до 31.01.2023г. да се представи в ДФЗ Годишна Заявка за плащане 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“; 

 в срок до 31.03.2023г. до се подаде ГФО в НСИ.  

 

Членовете на Управителния съвет взеха следното  РЕШЕНИЕ: 

На 27.01.2022г. от 15.00 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, ул. „Орфей“ № 2 при следния дневен ред: 

1. Приемане Обобщен годишен доклад за 2022г., включващ: 

А.Годишен финансов отчет за 2022 г. 

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

местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. 

2. Текущи 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 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 седем дни преди насрочената дата. Поставянето на 

поканата да бъде извършено от Техническият сътрудник на МИГ – Диана Николова и 

Експерт прилагане на СВОМР – Александър Минов. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 0 0 
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След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

 

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

/Диана Николова/                                                                

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

 

Участвали в заседанието членове на УС: 

 

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

2. Иван Пещерски ......................... /п/........................ 

3. Христина Тодорина ................... /п/....................... 

4. Десислава Трендафилова ........... /п/...................... 

5. Иванка Гаджева .......................... /п/...................... 

6. Емил Терзийски .......................... /п/...................... 

7. Красимира Кьосева ................... /п/........................ 

8. Вера Савова ............................... /п/........................ 

 

 

 

п – заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ 

 № 301/ 10.01.2023 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 10.01.2023г., с Протокол №166 от 

10.01.2023г. 

ОТНОСНО:  Насрочване на Общо събрание на МИГ 

 

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

РЕШИ: 

На 27.01.2022г. от 15.00 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, ул. „Орфей“ № 2 при следния дневен ред: 

1. Обобщен годишен доклад за 2022г., включващ: 

А.Годишен финансов отчет за 2022 г. 

Б.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. 

В.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 развитие на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие от 

ПРСР 2014-2020г. 

2. Текущи. 

 

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 седем дни 

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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ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

 

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

                /Елена Канлиева/  

 

п – заличена информация по ЗЗЛД 
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