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ПРОТОКОЛ № 5 

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

полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, 

ГУРКОВО" 

Днес, 27.01.2017 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 
Виктор Иванов Кънчев – член на УС 
Мария Димитрова Желева - 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 Е. Коскина 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 към точка 5 „ Други” – приемане на Доклад за дейността на Управителния 
съвет за 2016г., приемане на Годишен финансов отчет за 2016г., приемане на Годишен 
доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2016г. 
 
Управителният съвет единодушно прие заседанието да се проведе при следния дневен 

ред: 

 
1. Обсъждане и приемане на Процедура за подбор на проекти към одобрената 

Стратегия за ВОМР за програмен период 2014-2020 г.; 
 

2. Приемане на Вътрешния правилник на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” ; 
 

3. Приемане на годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите 
разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР по подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие“ на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” през 2016 г. и приемане 
на годишен  доклад за отчитане изпълнението на  стратегия за водено от 
общностите общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2. "Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"   
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на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” през 2016 г.; 
 
4. Одобрява Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители и 

документи за провеждане на конкурс; 
 

5.  Други - приемане на Доклад за дейността на Управителния съвет за 2016г., 
приемане на Годишен финансов отчет за 2016г., приемане на Годишен доклад за 
дейността на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2016г. 

 
 

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

 
РЕШЕНИЕ № 15 

27.01.2017г. 
 

На основание чл. 53, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 
  

РЕШИ: 
 

1.   Приема Процедура за подбор на проекти към одобрената Стратегия за ВОМР за 
програмен период 2014-2020 г. 

 
 
По точка втора от дневния ред: 
 

РЕШЕНИЕ № 16 
27.01.2017г. 

 
На основание чл. 53, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

  
РЕШИ: 

 
1. Приема  Правилник за вътрешния трудов ред  на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”. 
 

 
По точка трета от дневния ред:  
 

РЕШЕНИЕ № 17 
27.01.2017г. 

 
На основание чл. 16, ал.1 на Наредба № 1 от 22 януари 2016г. и чл. 41, т.7 от Устава на 
СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” и на основание чл. 62, т. 15 на Наредба № 
22 от 14 декември 2015г. 
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РЕШИ: 

 
1. Приема годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите 

разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие“ на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” през 2016 г 

 

2. Приема годишен  доклад за отчитане изпълнението на  стратегия за водено от 
общностите общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2. 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие" на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” през 2016 г 

 

По точка четвърта от дневния ред:  
 

 
РЕШЕНИЕ № 18 

27.01.2017г. 
 

На основание чл. 27,  от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ 
 

РЕШИ: 
 

1. Одобрява Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители. 
 
2. Одобрява документи за провеждане на конкурс за избор на външни 

експерти-оценители.  
 
 

По точка пет от дневния ред:    
 
 

РЕШЕНИЕ № 19 
27.01.2017г. 

 
  

На основание чл. 61, т. 4 от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 
Гурково” 

 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема доклад за дейността на Управителния съвет през 2016г. 
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РЕШЕНИЕ № 20 
27.01.2017г. 

 
 

На основание чл. 69,  от Устава на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 
 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема годишен финансов отчет за 2016г. 

 
2. Приема годишен доклад за дейността на СНЦ „ МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” за 2016г. 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 
 

 
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:  / П /                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / П / 
                             /Е. КОСКИНА/                                                             /Г. ГОСПОДИНОВ/ 


