
ПРОТОКОЛ 

№ 04/21.09.2017 год. 
от заседание на Общото събрание  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

             Днес, 21.09.2017г., се проведе заседание на Общото събрание на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. Присъстваха: 19 от членовете на Общото събрание, 

административното звено на МИГ.  За протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

Заседанието протече при следния 

Дневен ред: 

1. Приемане на бюджет за 2018г. 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. 

2. Текущи  

 

Заседанието бе открито от Председателя на УС на МИГ – Цветан Котев, който 

изчете дневният ред и го подложи на разискване и гласуване. Разисквания по дневния 

ред няма. 

Присъстващите на заседанието членове на общото събрание на МИГ приеха 

единодушно така предложеният дневен ред. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 19 19 19 0 0 

 

 

 

По т.1. от дневния ред Г-жа Мария Тодорова-Митова – изпълнителен директор 

на МИГ запозна присъстващите с целта на заседанието и представи 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 2018г. 

Председателя на УС на МИГ – Цветан Котев, го подложи на разискване и 

гласуване. Разисквания по бюджета за 2018г. няма. 

 

Присъстващите на заседанието членове на общото събрание на МИГ приеха 

единодушно бюджет за 2018г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГот 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“ 

77 19 19 19 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

 

 

Протоколчик: ………/п/………… 

                / Николина Дечева/       

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

      /Цветан Георгиев Котев/  

/п/ - заличена информация по чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


