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ПРОТОКОЛ № 2 
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

МИГ „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“ 
 
 
 Днес, 26.05.2016 г., в град Мъглиж, се проведе извънредно заседание на Общото 
събрание на МИГ „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“, с БУЛСТАТ 177022537,  на 
което присъстват 35 членове, посочени в списък към този протокол.  

Председателят на Управителния съвет Господин Господинов като председател 
на заседанието констатира, че същото е свикано от Управителния съвет на 
сдружението, като за него за уведомени всичките 49 членове, които са получили покани 
за днешното заседание в предвидения в закона срок.  

 Към настоящият момент са се явили 35 члена, следователно налице е 
необходимият кворум и заседанието може да започне работа по обявения в поканата  
дневен ред: 

1. Одобряване и приемане на изработената Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие, която е разработена въз основа на местните потребности и потенциал 
и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и 
с политиките по десегрегация и деинституционализация. 

2. Разни. 
 
Общото събрание избра за протоколчик Катерина Костова. 
 
По точка първа от дневния ред:  
 
Председателят на УС подробно запозна присъстващите с основните моменти от 

изработената стратегия, както и с изготвения финансов план, включващ мерките, които 
ще се финансират, техния относителен дял от предложения бюджет и конкретни 
финансови параметри, както следва:  

1. ПРСР 2014-2020 г. - в размер до 2 933 745,00 лева; 
2. ОПИК 2014-2020 г. - в размер до 1 955 830,00 лева; 
3. ОПРЧР 2014-2020 г. - в размер до 1 486 430,80  лева; 
4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие, в общ размер 25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 
(включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) - 977 900 лева.  

Разработената стратегия е на стойност 6 376 005.80 лева.  
След продължително обсъждане и разяснения Общото събрание единодушно 

реши: 
 Приема Стратегията за Водено от общностите местно развитие, която е 

разработена въз основа на местните потребности и потенциал и съответства на 
политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по 
десегрегация и деинституционализация 

 
По точка втора от дневния ред:  
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Общото събрание овластява Управителния съвет на „МИГ - МЪГЛИЖ, 

КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“ да предприеме необходимите действия по представяне на 
така приетата стратегия пред УО по ПРСР, както и всички необходими действия по 
нейното одобряване за финансиране.  

Поради изчерпване на разгледаните въпроси заседанието се закри. 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛИСТ:  / П /                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / П / 
                             /К. КОСТОВА/                                                             /Г. ГОСПОДИНОВ/ 

 


