
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 11/06.12.2017 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 06.12.2017г., от 17:00 часа се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград. Присъстваха: председателя на МИГ: г-н Цветан Котев и членовете 

на УС: г-жа Ели Лазарова, г-жа Вера Савова, г-н Костадин Шулев, г-жа Елена Терзийска, г-жа 

Мария Тодорова–Митова – изпълнителен директор на МИГ, както и останалите служители от 

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

 

Председателят Цветан Котев прочете предварително обявения дневен ред: 

1. Свикване на общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград за приемане на 

отчет за дейността на сдружението за 2017г. на основание чл. 26, ал.1, т. 9 от Устава. 

2.  Текущи. 

Г-н Цветан Котев предложи на разискване и гласуване дневния ред. За точка текущи 

нямаше направени предложения и тя отпадна от дневният ред.  

Дневният ред бе приет единодушно. Г-н Котев прочете новия дневен ред: 

Дневен ред: 

1. Свикване на общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград за приемане на 

отчет за дейността на сдружението за 2017г. на основание чл. 26, ал.1, т. 9 от Устава. 

 

По т.1. Г-жа Мария Тодорова – Митова запозна присъстващите с небходимостта за свикване 

на Общо събрание на МИГ за приемане на годишен отчет за дейността на МИГ на основание чл. 

26, ал.1, т.9 от Устава на МИГ. МИГ има задължение до 31 януари на всяка година да представя в 

УО на ПРСР обобощен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР за предходната календарна година на основание чл.16, 

ал.1 от Наредба № 1/22.01.2016г. В срок до 15 февруари на следващата календарна година МИГ 

изтовя и представя в УО на ПРСР и на УО на ОП“РЧР“ и на УО на „ИК“ годишен доклад за 

отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР. В срок до 31.03.2017г. МИГ трябва да подаде 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

данъчна и статистическа отчетност за ГФО за 2017г., съгласно Закона за счетоводството. В срок до 

30.06.2018г. МИГ следа да подаде Годишен отчет към Министерство на праводъсието – Регистъра 

на юредическите лица с нестопанска цел. 

За да бъдат изготвени горепосочените доклади и счетоводни отчети и спазване на 

законоустановените срокове за тяхното представяне е необходимо приемането на Годишният 

доклад на сдружението да се извърши още през месец януари 2018г. 

Г-н Цветан Котев предложи за дата за провеждане на Годишното общо събрание да бъде 

определена – 19.01.2018 г. /петък/ от 14:00 часа. За място на провеждане да бъде определена залата 

на Общински съвет Белово, със следният дневен ред: 

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на МИГ за 2017г. 

2. Приемане на Финансов отчет за деяйността на МИГ за 2017г. 

3. Текущи. 

Председателят на УС на МИГ – Цветан Котев, подложи на гласуване направеното 

предложение за свикване на годишно общо събрание на МИГ. 

Присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет на МИГ приеха единодушно 

да бъде свикано Годишно общо събрание на МИГ на 19.01.2018 г. /петък/ от 14:00 часа, с място на 

провеждане – сесийна зала на Общински съвет Белово, нахояща се в град Белово, ул. „Орфей“ № 

4а, етаж 3, сградата на Ощина Белово, със следният дневен ред: 

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на МИГ за 2017г. 

2. Приемане на Финансов отчет за дейността на МИГ за 2017г. 

3. Текущи. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 5 5 5 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 ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ 

 № 30/06.12.2017 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 06.12.2017 г., с Протокол № 11 от 

06.12.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Свикване на Годишно общо събрание на МИГ. 

 

На основание чл.23, ал.1, и ал.2, във връзка с чл. 26, ал.1, т.9 от Устава на Сдружение с 

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

 

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

 

РЕШИ: 

 

Свиква Годишно общо събрание на МИГ на 19.01.2018 г. /петък/ от 14:00 часа, с място на 

провеждане – сесийна зала на Общински съвет Белово, находяща се в град Белово, ул. „Орфей“ № 

4а, етаж 3, сградата на Община Белово, със следният дневен ред: 

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на МИГ за 2017г. 

2. Приемане на Финансов отчет за дейността на МИГ за 2017г. 

3. Текущи. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 5 5 5 0 0 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ............................ 

                                                                                                                       /Цветан Георгиев Котев/  

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 


