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ПРОТОКОЛ № 4 

от редовно заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел в обществена 

полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, 

ГУРКОВО" 

Днес, 12.12.2016 год. от 16.00 ч., в Заседателната зала на МИГ - МКГ, се проведе 
редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в 
обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, 
ГУРКОВО"  
На заседанието присъстваха: 
Господин Антонов Господинов – Председател на УС 
Рени Мариянова Малева – член на УС 
Пламена Иванова Писанкънева – член на УС 
Гергана Величкова Цонева – член на УС 
Катя Филипова Павлова – член наУС 
Йонко Стефанов Иванов – член на УС 
Иван Димитров Бахчеванов - упълномощен с пълномощно № 543/12.12.2016 г. от 
Кольо Атанасов Колев – член на УС  
Виктор Иванов Кънчев – член на УС 
 

По предложение на г-жа Катя Филипова – член на УС, единодушно бяха избрани 
г-н Господинов за водещ на събранието и г-жа К. Костова за протоколист. 

Господин Антонов Господинов, даде думата на Изпълнителния директор на 
МИГ – Радостина Вълкова, която предложи на Управителния съвет да се добави в 
дневния ред: обсъждане на бюджета за 2016, който ще бъде за един месец, тъй като 
споразумението е подписано на 29.11.2016 г. Към точка пет „Други”, предложи да се 
обсъди и да се вземе решение за одобрение и входиране на предложение до Общински 
съвет Мъглиж, за обезпечаване на авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  в изпълнение на Споразумение № 
РД 50-191 от 29.11.2016 г. Към точка пет да се даде съгласие за спесимен за банката. 
 
Управителният съвет единодушно прие заседанието да се проведе при следния дневен 

ред: 
 

1. Решение за даване на съгласие за кандидатстване по 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 – 2020 г.; 

2. Обсъждане и приемане на бюджет 2016 г. и 2017 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 
Казанлък, Гурково”; 

3. Вземане на решение за участие на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” в 
Асоциация Българска национална лидер мрежа и избира за официален  
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представител Господин Антонов Господинов – председател на СНЦ „МИГ – 
Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

4. Одобрява индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията 
за ВОМР за 2017 година; 

5. Други - кандидатстване за 50 %  аванс по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. Към точка пет да се даде 
съгласие за спесимен за банката. 

 
След проведените разисквания членовете на УС взеха следното решение: 
 
 
По точка първа от дневния ред: 

 
РЕШЕНИЕ № 9 

 
На основание чл. 53, ал. 5 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

  
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за кандидатстване на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” по 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 – 2020 г. 

2. Упълномощава Изпълнителния директор да предприеме всички 
правни действия за подаване на заявления за кандидатстване. 

 
 
По точка втора от дневния ред: 
 

РЕШЕНИЕ № 10 
 

На основание чл. 63, т. 5 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 
  

РЕШИ: 
 

1. Приема бюджета  на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2016 г. 
2. Приема бюджета  на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2017 г. 
 

 
По точка трета от дневния ред:  
 

 
РЕШЕНИЕ № 11 

 
Дава съгласие СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” да вземе участие като 

член в СНЦ „Асоциация „Българска национална лидер мрежа” и избира за официален  
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представител Господин Антонов Господинов – председател на СНЦ „МИГ – 

 Мъглиж, Казанлък, Гурково”. 
 
 

 По точка четвърта от дневния ред:  
 

 
РЕШЕНИЕ № 12 

 
На основание чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ 

 
РЕШИ: 

Одобрява индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията 
за ВОМР за 2017 година 

 
 
   По точка пет от дневния ред:  
 

 
РЕШЕНИЕ № 13 

 
На основание чл. 7, ал. 2 т. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХ 

 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие екипа на МИГ да подготви предложение до Общински съвет 

Мъглиж за издаване на запис на заповед от Кмета на община Мъглиж в полза на 
ДФЗ, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" в 
изпълнение на Споразумение № РД50-191/ 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия 
за Водено от общностите местно развитие, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г. в размер до 50 на сто от 
стойността на публичната помощ за текущи разходи и популяризиране, одобрена по 
подмярката от за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане. 

 2. Възлага на г-жа Радостина Вълкова Изпълнителен директор на „МИГ – 
Мъглиж, Казанлък, Гурково” да подготви и внесе необходимите документи в 
Общински съвет Мъглиж  
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По точка шест от дневния ред:  
 

 
РЕШЕНИЕ № 14 

 
 
Управителният съвет упълномощава Изпълнителния директор да представлява 

СНЦ  „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”, пред всички институции, във връзка с 
плащания да подписва заедно и поотделно. 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 
 

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


