
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 05/20.11.2017 год. 
от заседание на Общото събрание  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

             Днес, 20.11.2017г., се проведе заседание на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград. Заседанието бе обявено за 14:00 часа, но поради липсва на кворум от над половината 

членове на общото събрание, същото се отложи с един час – 15:00 часа и се проведе в присъствие 

на 30 от членовете на МИГ.  Единодушно за председател на събранието бе  избран Цветан Котев – 

председател на сдружението, а за протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

 

Г-н Котев запозна присъстващите с дневния ред на днешното заседанието на Общото 

събрание, с който същите бяха предварително запознати, посредством обявяването на Поканата /с 

включен в нея дневен ред/ на информационното табло на сградата на Сдружението на 19.10.2017г., 

съгласно чл.23, ал.4 от Устава на МИГ; публикуване на официалният сайт на Сдружението; както и 

чрез изпращане на електронни пощи на членовете на Сдружението.  

Г-н Котев подложи на гласуване предварително обявения дневен ред: 

1. Промяна на членовете на Управителен съвет на МИГ 

2. Текущи 

Дневният ред бе приет единодушно. 

Във връзка с новопостъпили документи г-н Котев предложи в точка текущи да бъдат 

включени следните точки:  

1. Промяна на членовете на Общото събрание на МИГ;  

2. Промяна в Устава на МИГ; 

3. Промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ. 

Председателят Цветан Котев подложи на разискване и гласуване включването на 

допълнителните точки в точка текущи. Разисквания по направените предложения няма. 

Единодушно се прие включването на допълнителните точки в точка текущи. 
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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  

Г-н Цветан Котев предложи последователността на гледане на точките да бъде променена и 

заседанието да протече в следния дневен ред: 

1. Промяна на членовете на Общото събрание на МИГ. 

2. Промяна в Устава на МИГ. 

3. Промяна на членовете на Управителен съвет на МИГ. 

4. Промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ. 

Председателят на УС на МИГ – Цветан Котев го подложи на разискване и гласуване. 

Разисквания по дневният ред няма. 

Присъстващите на заседанието членове на Общото събрание на МИГ приеха единодушно 

така предложения дневен ред. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

По т.1. от дневния ред г-н Цветан Котев – председател на МИГ докладва за постъпили 

заявления за членство в Общото събрание.  

1.1. Постъпило е заявление за членство в МИГ от Елена Иванова Канлиева – Директор на 

“Център за специална образователна подкрепа – Велинград”  съгласно чл. 9, ал.1 и ал.2 от Устава 

на МИГ.  

Председателят на УС на МИГ – Цветан Котев, подложи на разискване и гласуване 

постъпилото заявление за членство в Общото събрание на МИГ.  

Присъстващите на заседанието членове на общото събрание на МИГ приеха единодушно 

Елена Иванова Канлиева – Директор на “Център за специална образователна подкрепа – 

Велинград”, БУЛСТАТ 000342694, със седалище: гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 256  

съгласно чл. 9, ал.1 и ал.2 от Устава на МИГ за член на Общото събрание на МИГ.   

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 
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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  

1.2. Постъпило е заявление за членство в МИГ от Радослав Иванов Лютаков – в качеството 

му на председател на читалищно настоятелство на  Народно читалище “Христо Смирненски 

1904г.” – град Ветрен съгласно чл. 9, ал.1 и ал.2 от Устава на МИГ. 

Председателят на УС на МИГ – Цветан Котев, подложи на разискване и гласуване 

постъпилото заявление за членство в Общото събрание на МИГ.  

Присъстващите на заседанието членове на общото събрание на МИГ приеха единодушно 

Народно читалище “Христо Смирненски 1904г.” – град Ветрен, ЕИК 000343401, със седалище и 

адрес на кореспонденция: гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ № 120, съгласно чл. 9, ал.1 и ал.2 от Устава 

на МИГ за член на Общото събрание на МИГ, представлявано от Радослав Иванов Лютаков. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

1.3. Постъпило е заявление за членство в МИГ от Ивалина Василева Табакова – Директор на 

СУ “Христо Ботев”, град Септември съгласно чл. 9, ал.1 и ал.2 от Устава на МИГ. 

Председателят на УС на МИГ – Цветан Котев, подложи на разискване и гласуване 

постъпилото заявление за членство в Общото събрание на МИГ.  

Присъстващите на заседанието членове на общото събрание на МИГ приеха единодушно 

СУ “Христо Ботев”, град Септември”, ЕИК 000341788, със седалище и адрес на кореспонденция: 

адрес: гр. Септември, ул. „България“ № 42, съгласно чл. 9, ал.1 и ал.2 от Устава на МИГ за член на 

Общото събрание на МИГ, представлявано от Ивалина Василева Табакова.  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

1.4. Постъпила е информация за основание за освобождаване от членство на ЕТ “ЕЛМИС – 

49 – Димитър Праматаров” съгласно чл. 12, ал.1, т.2 от Устава – смърт на физическо лице. 
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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  

Председателят на УС на МИГ – Цветан Котев, подложи на разискване и гласуване 

прекратяването на членството на Димитър Праматаров в Общото събрание на МИГ.  

Присъстващите на заседанието членове на Общото събрание на МИГ приеха единодушно да 

бъде прекратено членството на Димитър Праматаров, представляващ ЕТ “ЕЛМИС – 49 – Димитър 

Праматаров” ЕИК 030101343, със седалище: гр. Велинград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 10, съгласно 

чл. 12, ал.1, т.2 от Устава – смърт на физическо лице. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

1.5. Постъпило е заявление за членство в МИГ от “Общински имоти” ЕООД, ЕИК 

202370153, със седалище и адрес на управление: град Белово, ул. „Христо Ботев” № 12, 

представлявано от Пламен Николов Андров – Управител, съгласно чл. 9, ал.1 и ал.2 от Устава на 

МИГ. 

Председателят на УС на МИГ – Цветан Котев, подложи на разискване и гласуване 

постъпилото заявление за членство в Общото събрание на МИГ.  

Присъстващите на заседанието членове на общото събрание на МИГ приеха единодушно 

“Общински имоти” ЕООД, град Белово, ЕИК 202370153 със седалище и адрес на управление: 

адрес: гр. Белово, ул. „Христо Ботев“ № 12, съгласно чл. 9, ал.1 и ал.2 от Устава на МИГ за член на 

Общото събрание на МИГ, представлявано от Пламен Николов Андров.  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

По точка 2 от дневния ред г-н Цветан Котев – председател на МИГ изложи пред 

присъстващите необходимостта от извършването на промяна в Устава на МИГ и по-конкретно в 

чл.27, според който едно от условията, на които отговаря съставът на УС на Сдружението е „Трима 

представители на общинските власти – по един за всяка една от общините“. Смята се за 
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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  

целесъобразно това условие да бъде променено, като освен на общинските власти, в УС да бъде 

дадена възможността да бъдат включвани всички представители на публичния сектор /а не само за 

общинските власти/, разбира се като е спазено условието представителите на публичния сектор да 

не надвишават 49% от членовете на Управителния съвет. 

Променя се чл.27 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград, като 

съществуващият текст се заменя с: 

Чл. 27 Управителният съвет се състои от 9 лица. Членовете на УС могат да бъдат физически 

лица, членове на Сдружението или физически лица, упълномощени да представляват 

юридическите лица, които са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират 

за срок от 5 години. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват 

своите функции. Съставът на УС на сдружението отговаря на следните условия: 

1. Има по трима представители от всяка от общините – Белово, Септември и Велинград; 

2. Има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 

сектор и на представители на нестопанския сектор, непревишаващ 49 на сто от имащите право на 

глас. 

Председателят на УС – Цветан Котев даде възможност за коментари и разисквания. Такива 

не бяха направени и предложението бе подложено на гласуване. 30 души от всички присъстващи 

гласуваха „за“ и се прие:  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

Председателят Цветан Котев предложи и втора промяна в Устава на МИГ: 

Променя се и чл.13, ал.2, т.1, буква „А“ от Устава /членският внос/, както следва: 

Стар текст: 

Общините Белово, Септември, Велинград за всяка една от тях 300 лв. 

Нов текст: 

Общините Белово, Септември, Велинград за всяка една от тях 5000 лв. 
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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  

Председателят на УС – Цветан Котев даде възможност за коментари и разисквания. Такива 

не бяха направени и предложението бе подложено на гласуване. 26 души от всички присъстващи 

гласуваха „за“ и се прие:  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 26 0 4 

 

По точка 3 от дневния ред председателя на УС на МИГ Цветан Котев запозна 

присъстващите членове на Общото събрание с постъпили искания за освобождаване от членство и 

промяна в представителност в УС на МИГ. 

3.1. Постъпило е искане от Светла Стоименова Димитрова – представляващ “ЕНЕРГИЯ 

СВ” ЕООД за освобождаване от членство в УС на МИГ. 

Председателят на УС Цветан Котев даде възможност за предложения и разисквания. Такива 

не бяха направени. 

Председателят на УС на МИГ – Цветан Котев, подложи на гласуване освобождаването от 

членство в Управителния съвет на МИГ на “ЕНЕРГИЯ СВ” ЕООД, гр. Септември, представлявано 

от Светла Стоименова Димитрова. 

Единодушно от всички присъстващи се прие:  

„Енергия СВ“ ЕООД, ЕИК 203785330, със седалище и адрес на управление: гр. 

Септември, ул. „Шипка“ № 2, представлявано от Светла Стоименова Димитрова се 

освобождава  от членство в Управителния съвет на МИГ.  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

3.2. Постъпило е искане от Пламен Димитров Бояджийски – представляващ ФК “Локомотив 

1925”, гр. Септември за освобождаване от членство в УС на МИГ. 
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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  

Председателят на УС Цветан Котев даде възможност за предложения и разисквания. Такива 

не бяха направени. 

Председателят на УС на МИГ – Цветан Котев, подложи на гласуване освобождаването от 

членство в Управителния съвет на МИГ на ФК “Локомотив 1925”, гр. Септември, представлявано 

от Пламен Димитров Бояджийски. 

Единодушно от всички присъстващи се прие:  

ФК “Локомотив 1925”, гр. Септември, ЕИК 112623860, със седалище и адрес на 

управление: гр. Септември, ул. „Княз Борис I“ № 78, представлявано от Пламен 

Димитров Бояджийски се освобождава  от членство в Управителния съвет на МИГ.  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

3.3. Г-н Цветан Котев – председател на МИГ предлага Община Белово, Община 

Септември и Община Велинград да бъдат освободени като членове на УС на МИГ. 

Председателят на УС Цветан Котев даде възможност за предложения и разисквания. 

Такива не бяха направени. 

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

освобождаването от членство в Управителния съвет на общините Белово, Септември и 

Велинград. 

Единодушно от всички присъстващи се прие:  

Общините Белово, Септември и Велинград се освобождават от членство в 

Управителния съвет на МИГ.  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 
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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  

3.4. Постъпило е искане от Елена Терзийска – представляващ ЕТ “РОСИ – ЕИТ – Елена 

Терзийска” за промяна на представителството в УС на МИГ от Елена Терзийска – 

едноличен търговец на Емил Иванов Терзийски – представител по пълномощие.  

Председателят на УС Цветан Котев даде възможност за предложения и разисквания. Такива 

не бяха направени. 

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

промяна в представителството на член на Управителния съвет на МИГ  - ЕТ “РОСИ – ЕИТ – Елена 

Терзийска” от Елена Терзийска, представител по закон на Емил Иванов Терзийски, представител 

по пълномощие. 

Единодушно от всички присъстващи се прие:  

ЕТ “РОСИ – ЕИТ – Елена Терзийска”, ЕИК 112510859, със седалище и адрес на 

управление: село Голямо Белово, ул. „Пета” № 17, представлявано от Елена Терзийска 

се заменя с представлявано от Емил Иванов Терзийски, представител по 

пълномощие.  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

Във връзка с необходимостта от попълване състава на УС на МИГ, след направените 

прекратявания на членство, председателят Цветан Котев даде възможност за отправяне на 

предложения за нови членове на УС. 

 

3.5. Павлина Варева предложи за член на УС да бъде прието търговско дружество ЕТ 

„Бранимир Георгиев – 18“, със седалище и адрес на управление: с. Варвара, ул. 

„Седемнадесета“ №44, представлявано от Бранимир Александров Георгиев. 

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

предложение. 

Единодушно от всички присъстващи се прие: 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

ЕТ „Бранимир Георгиев – 18“, ЕИК 202838011, със седалище и адрес на управление: 

с. Варвара, ул. „Седемнадесета“ №44, представлявано от Бранимир Александров Георгиев 

се избира като член на Управителния съвет на МИГ. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

3.6. Ели Лазарова предложи за член на УС да бъде прието СУ „Христо Ботев“, гр. 

Септември, представлявано от Ивалина Василева Табакова. 

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

предложение. 

Единодушно от всички присъстващи се прие: 

СУ „Христо Ботев“, гр. Септември, ЕИК 000341788, със седалище и адрес на 

кореспонденция: адрес: гр. Септември, ул. „България“ № 42, представлявано от Ивалина 

Василева Табакова се избира като член на Управителния съвет на МИГ. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

3.7. Цветан Котев предложи за член на УС да бъде прието дружеството „Общински 

имоти Белово“, гр. Белово, представлявано от Пламен Николов Андров. 

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

предложение. 

Единодушно от всички присъстващи се прие: 

„Общински имоти Белово“, гр. Белово, ЕИК 202370153 със седалище и адрес на 

управление: адрес: гр. Белово, ул. „Христо Ботев“ № 12, представлявано от Пламен Николов 

Андров се избира като член на Управителния съвет на МИГ. 
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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  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

3.8. Николина Дечева предложи за член на УС да бъде приет „Център за специална 

образователна подкрепа – Велинград“, гр. Велинград, представлявано от Елена Иванова 

Канлиева. 

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

предложение. 

Единодушно от всички присъстващи се прие: 

„Център за специална образователна подкрепа – Велинград“, гр. Велинград, 

БУЛСТАТ 000342694, със седалище: гр. Велинград, бул. „Съединение“ №256, 

представлявано от Елена Иванова Канлиева се избира като член на Управителния съвет на 

МИГ. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

3.9. Ели Лазарова предложи за член на УС да бъде прието Народно читалище 

„Христо Смирненски 1904“, гр. Ветрен, представлявано от Радослав Иванов Лютаков. 

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

предложение. 

Единодушно от всички присъстващи се прие: 

Народно читалище „Христо Смирненски - 1904“, гр. Ветрен, ЕИК 000343401, със 

седалище и адрес на кореспонденция: гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ № 120, представлявано от 

Радослав Иванов Лютаков се избира като член на Управителния съвет на МИГ. 
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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  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

По точка 4 от дневния ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ 

запозна присъстващите членове на общото събрание с необходимостта от извършване на промяна в 

СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград по отношение на мярка 2.3. „Повишаване на 

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ интерес” /по приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 3 на 

ОП РЧР/.С писмо изх.№ РД 50 – 189/9 от 08.06.2017г. УО на ОП ”РЧР” ни информира за наложени 

ограничения по ОП „РЧР” за ВОМР, приети с Решение на МС № 859/12.20.2016 г., които налагат 

промяна в планираното изпълнение на мярката. На МИГ – Белово, Септември, Велинград е 

предоставена възможност да изпълни мярката само по отношение на СЦ 1 „Подобряване на 

достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 

социално включване и здравеопазване”, като използва целия планиран финансов ресурс от 680 000 

лв. само за дейности по тази специфична цел в трите общини. 

На свое заседание, проведено на 26.06.2017 г. с Решение № 7, взето с протокол № 5 

Управителният съвет на МИГ взе решение да използва целият планиран финансов ресурс от 680 

000 лв. само за дейности по тази специфична цел - „Подобряване на достъпа на хора с увреждания 

и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване”. 

Промяната, която трябва да се направи в СВОМР е по-конкретно по т.5 ОПИСАНИЕ НА 

МЕРКИТЕ и конкретно текста, описващ мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на 

достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес” от ОПРЧР, както се налагат и промени по отношение на индикаторите на мярката, 

заложени в стратегията. 

Необходими промени в текста, описващ мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които 

са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от 

общ интерес” от ОПРЧР в СВОМР: 
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http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Мярка 2.3 

 /ОПРЧР/ 

„Повишаване 

на достъпа до 

услуги, които 

са на достъпна 

цена, 

устойчиви и 

висококачестве

ни, 

включително 

здравни и 

социални 

услуги от общ 

интерес” 

Цел на мярката: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното 

включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и 

със специални потребности 

Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на мярката 

и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР;  

Мярката ще допринесе за увеличаване на възможностите за подобряване качеството 

на живот и броя на хората от уязвимите групи и/или техните семейства на 

територията на МИГ, получили специфични социални услуги, предоставяни по 

ОПРЧР, Инвестиционен приоритет № 3 /ПО 2/: 

Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване“; 

Специфична цел 2: Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, 

настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в 

общността, включително услуги за дългосрочна грижа 

Специфична цел 3: Намаляване броя на децата и младежите, настанени в 

институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността 

Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката 

адресира;  

1. Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; възрастни 

в риск; лица, заети в специализираните институции; служители на доставчици на 

социални и здравни услуги  

2. Възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции 

и техните семейства; възрастни в риск; служители в организации и институции, 

ангажирани с процесите на деинституционализация 

3. Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; деца и младежи, включително 

с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; 

служители в организации и институции, ангажирани с процесите на 

деинституционализация 

Основният проблем на хората над 65 г., хората с увреждания и възрастните в риск е 

невъзможността да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности, 

както и липсата на социални контакти. Те имат необходимост от предоставяни в 

домашна среда социални и здравни услуги. Лицата работещи в специализираните 

институции и служители на доставчици на социални и здравни услуги имат нужда 

от повишаване на своята квалификация, опит и умения за работа в тази среда. 

Свободното и пълноценно личностно развитие на децата, настанени в 

специализирани институции ги лишава от възможността да се развиват и живеят в 

среда, близка до домашната  и те се нуждаят от превенция на настаняване на в тях. 

От друга страна, извеждането на вече настанените, чрез предоставяне на 

алтернативни социални услуги в общността, близки до семейната грижа, ще 

допринесе за преодоляване на негативното влияние върху развитието им. 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката и защо са избрани 

тези типове бенефициенти: 

Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги 

на пазара на труда; обучителни организации; доставчици на социални услуги; 

доставчици на здравни услуги; общини. 

Общините от територията на МИГ са основните бенефициенти по мярката, имайки 

в предвид богатия им досегашен опит в прилагането и изпълнението на 

дейностите, свързани с предоставянето на такъв тип социални услуги в общността.  

Доставчиците на социални услуги, НПО, доставчиците на здравни услуги и 

организациите предоставящи посреднически услуги ще бъдат един от основните 

партньори на общините при предоставянето на социалните услуги. Те ще бъдат и 

основна целева група при реализацията на дейности, свързани с повишаване на 

квалификацията на персонала, зает с изпълнение на дейности по проектите. 

Обучителните организации ще предоставят услуги по обучения за повишаване на 

квалификацията на персонала. Основната роля на неправителствения сектор е като 

партньор по реализацията на проектните предложения и цели активизиране и 

привличане на по-голяма част от обществото да бъде съпричастна към проблемите 

на групите в неравностойно положение и със специални потребности. 

Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на 

целевите групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за 

територията подходи (ако са идентифицирани такива);  

Мярката е иновативна по своята същност. Възрастните хора и лицата с 

увреждания ще имат гарантирана възможност за избор на услуги и ще бъдат 

подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен 

отговаря на техните потребности. Ще бъде насърчавано и предоставянето на 

мобилни услуги и създаването на мобилни социални групи. 

Допустими дейности: 

1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни 

услуги в общността или в домашна среда; услуги за ранно детско развитие; услуги 

за превенция и ранна интервенция за деца, услуги за възрастни хора (включително 

самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с 

увреждания и други уязвими групи от населението; 

2. Осигуряване на необходимите ресурси и услуги, включително услуги по 

превенция за премахване на институционалния модел на грижа за децата и 

младежите чрез създаване на мрежи от социални услуги и междусекторни услуги 

в общността, в семейна или близка до семейната среда; 

3. Осигуряване на необходимите ресурси и услуги за премахване на 

институционалния модел на грижа за възрастните хора и хората с увреждания 

чрез създаване на мрежа от социални и междусекторни услуги в общността; 

4. Развитие на приемна грижа и други превантивни и алтернативни форми на 

грижа и услуги; 
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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  

5. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез 

целеви действия, насочени към деца, младежи и уязвими групи;  

6. Местни социални дейности за социално включване. 

Допустими разходи - Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите 

на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, 

Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба - виж 

„Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“ 

Бюджет на мярката – 480 000 лева  

Финансови параметри на проектите: 

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 30 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект- 391 166 лева 

Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи.  

Режим на минимална помощ - виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от 

ОПРЧР“ 

Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 2014-2020 

г. -  виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“ 

Специфични за територията и местната общност критерии  

 Раздел 

 

Скала на 

оценка 

Максимален 

брой точки 

Свързаност на проекта с друг проект от 

Стратегията или проекта решава проблем 

идентифициран като такъв при анализите 

на територията 

 

15 

- Проекта е свързан и допълва проект по 

ОПИК и/или ПРСР от Стратегията; 

- Проекта решава проблем, идентифициран 

като такъв при анализите на територията; 

-  Проекта допълва други сходни проекти, 

реализирани на територията по мярка от 

ОПРЧР на национално ниво; 

много добре 5х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1 

Нито един от посочените критерии не е 

изпълнен 

 
0 

Териториална специфика и идентичност  25 

- Дейностите по проекта са в съответствие със 

програмните документи на общините в 

областта на социалното подпомагане 

да 5 

- Проекта включва иновативни 

дейности/услуги за територията 
да  5 
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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  

-  Дейностите по проекта са за между секторни 

услуги за хора с увреждания 
да  5 

- Дейностите по проекта са за предотвратяване 

на настаняване в специализирани институции 

на деца 

- Дейностите по проекта включват целеви 

действия, насочени към уязвими групи 

да 5 

- Дейностите по проекта включват 

предоставянето на интегрирани услуги 
 5 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 40 
 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Приоритет 4 - Подобряване на базисната инфраструктура и социалните и основни услуги за населението 

Специфични 

цели 

Мерки Срок за 

реализац

ия 

Индикатор за продукт (изпълнени 

дейности) и резултат 

Средства Отговорни 

институции 

Специфична 

цел 4.1 
„Подобряване 

на основните и 

социалните 

услуги за 

населението“ 

 

     

Мярка 2.3 /ОПРЧР/  

„Повишаване на 

достъпа до услуги, 

които са на достъпна 

цена, устойчиви и 

висококачествени, 

включително здравни 

и социални услуги от 

общ интерес” 

1-ри 

прием 

Края на 

2017  

 

Участници с увреждания и участници над 65 г., 

в невъзможност за самообслужване, с подобрен 

достъп до услуги; Участници над 18 г., 

получаващи социални и здравни услуги в 

общността, след извеждането им от 

институция; Деца и младежи, получаващи 

социални и здравни услуги в общността, след 

извеждането им от институция; Брой 

доставчици на услуги за социално включване, 

разширили обхвата на дейността си 

680 000 

ОПРЧР 

ПО 2 

ИП 3 

МИГ 
 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.3 /ОПРЧР/ 

Вид  Индикатор Мярка 
Цел 

2023 
Източник на данни 

Резултат 

СЦ 1 Участници с увреждания и участници над 65 

г., в невъзможност за самообслужване, с подобрен 

достъп до услуги 

Брой 24 
База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 1 Брой доставчици на услуги за социално 

включване, разширили обхвата на дейността си 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 2 Участници над 18 г., получаващи социални и 

здравни услуги в общността, след извеждането им 

от институция 

Брой 4 
База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 2 Брой доставчици на услуги за социално 

включване, разширили обхвата на дейността си 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 3 Деца и младежи, получаващи социални и 

здравни услуги в общността, след извеждането им 

от институция 

Брой 6 
База данни и отчети 

МИГ 
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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  

СЦ 3 Брой доставчици на услуги за социално 

включване, разширили обхвата на дейността си 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

Изпълнение 

СЦ 1 Лица с увреждания и лица над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване 
Брой 30 

База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 1 Брой доставчици на услуги за социално 

включване 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 2 Лица над 18 г. Брой 6 
База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 2 Брой доставчици на услуги за социално 

включване 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 3 Деца и младежи, настанени в институции, 

обхванати в интервенции за 

деинституционализация 

Брой 8 
База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 3 Брой доставчици на услуги за социално 

включване 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

 

 

Председателят на УС Цветан Котев даде възможност за предложения и разисквания. 

Присъстващите на заседанието членове на общото събрание на МИГ приеха единодушно 

предложените промени в Стратегията за ВОМР. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 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 ЗЗЛД 
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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  

РЕШЕНИЕ 

 № 6/20.11.2017 г. 

 

Прието на заседание на Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград, проведено 

на 20.11.2017 г., с Протокол № 5 от 20.11.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград“ 

 

Общото събрание на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема за член на Общото събрание на МИГ “ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – ВЕЛИНГРАД”, БУЛСТАТ 000342694, със седалище: 

гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 256, представляван от  Елена Иванова Канлиева. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

 

2. Приема за член на Общото събрание на МИГ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ 1904Г” – ГРАД ВЕТРЕН, ЕИК 000343401, със седалище и адрес на 

кореспонденция: гр. Ветрен, ул. „Петдесета“ № 120, представлявано от Радослав Иванов 

Лютаков. 

  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 
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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  

3. Приема за член на Общото събрание на МИГ СУ “ХРИСТО БОТЕВ”, ГРАД 

СЕПТЕМВРИ, ЕИК 000341788, със седалище и адрес на кореспонденция: адрес: гр. 

Септември, ул. „България“ № 42, представлявано от Ивалина Василева Табакова. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

4. Прекратява се членството на ЕТ “ЕЛМИС – 49 – ДИМИТЪР ПРАМАТАРОВ”, ГРАД 

ВЕЛИНГРАД, ЕИК 030101343, със седалище: гр. Велинград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 

10, представлявано от Димитър Праматаров съгласно чл. 12, ал.1, т.2 от Устава – смърт 

на физическо лице. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

5. Приема за член на Общото събрание на МИГ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“ ЕООД, ГРАД 

БЕЛОВО, ЕИК 202370153 със седалище и адрес на управление: адрес: гр. Белово, ул. 

„Христо Ботев“ № 12, представлявано от Пламен Николов Андров. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

 

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

      /Цветан Георгиев Котев/ 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 
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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  

РЕШЕНИЕ 

 № 7/20.11.2017 г. 

 

Прието на заседание на Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград, проведено 

на 20.11.2017 г., с Протокол № 5 от 20.11.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна в Устава на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ 

 

Общото събрание на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

1. Променя се чл.27 от Устава на МИГ Белово, Септември, Велинград, като 

съществуващият текст се заменя с: 

Чл. 27 Управителният съвет се състои от 9 лица. Членовете на УС могат да бъдат физически 

лица, членове на Сдружението или физически лица, упълномощени да представляват 

юридическите лица, които са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират 

за срок от 5 години. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват 

своите функции. Съставът на УС на сдружението отговаря на следните условия: 

1. Има по трима представители от всяка от общините – Белово, Септември и Велинград; 

2. Има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 

сектор и на представители на нестопанския сектор, непревишаващ 49 на сто от имащите право на 

глас; 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 
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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  

2. Променя се и чл.13, ал.2, т.1, буква „А“ от Устава /членският внос/, както следва: 

Стар текст: 

Общините Белово, Септември, Велинград за всяка една от тях 300 лв. 

Нов текст: 

Общините Белово, Септември, Велинград за всяка една от тях 5000 лв. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 26 0 4 

 

 

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

      /Цветан Георгиев Котев/ 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 
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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  

 

РЕШЕНИЕ 

 № 8/20.11.2017 г. 

 

Прието на заседание на Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград, проведено 

на 20.11.2017 г., с Протокол № 5 от 20.11.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград“ 

 

Общото събрание на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

1. Освобождава от членство в Управителния съвет на МИГ „Енергия СВ“ ЕООД, ЕИК 

203785330, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Шипка“ № 2, 

представлявано от Светла Стоименова Димитрова. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

 

2. Освобождава от членство в Управителния съвет на МИГ ФК “Локомотив 1925”, гр. 

Септември, ЕИК 112623860, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. 

„Княз Борис I“ № 78, представлявано от Пламен Димитров Бояджийски. 

 ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 
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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  

 

3. Общините Белово, Септември и Велинград се освобождават от членство в Управителния 

съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

4. ЕТ “РОСИ – ЕИТ – Елена Терзийска”, ЕИК 112510859, със седалище и адрес на 

управление: село Голямо Белово, ул. „Пета” № 17, представлявано от Елена Терзийска 

се заменя с представлявано от Емил Иванов Терзийски, представител по пълномощие .  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

5. Избира за член на Управителния съвет на МИГ ЕТ „Бранимир Георгиев – 18“, ЕИК 

202838011, със седалище и адрес на управление: с. Варвара, ул. „Седемнадесета“ №44, 

представлявано от Бранимир Александров Георгиев 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

6. Избира за член на Управителния съвет на МИГ СУ „Христо Ботев“, гр. Септември, ЕИК 

000341788, със седалище и адрес на кореспонденция: адрес: гр. Септември, ул. 

„България“ № 42, представлявано от Ивалина Василева Табакова. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

77 30 30 30 0 0 

 

7. Избира за член на Управителния съвет на МИГ дружеството „Общински имоти Белово“, 

гр. Белово, ЕИК 202370153, със седалище и адрес: гр. Белово, ул. „Христо Ботев“ № 12, 

представлявано от Пламен Николов Андров. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

8. Избира за член на Управителния съвет на МИГ „Център за специална образователна 

подкрепа – Велинград“, гр. Велинград, ЕИК 000342694, със седалище: гр. Велинград, 

бул. „Съединение“ № 256, представляван от  Елена Иванова Канлиева. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

9. Избира за член на Управителния съвет на МИГ Народно читалище „Христо Смирненски 

– 1904г.” – град Ветрен, ЕИК 000343401, със седалище и адрес на кореспонденция: гр. 

Ветрен, ул. „Петдесета“ № 120, представлявано от Радослав Иванов Лютаков. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

 

 

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

      /Цветан Георгиев Котев/ 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 
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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  

 

РЕШЕНИЕ 

 № 9/20.11.2017 г. 

 

Прието на заседание на Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград, проведено 

на 20.11.2017 г., с Протокол № 5 от 20.11.2017 г. 

 

ОТНОСНО: Промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград 

 

Общото събрание на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

Променя СВОМР в т.5 ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ и конкретно текста, описващ мярка 

2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес” от ОПРЧР, както и свързаните с това 

промени по отношение на индикаторите на мярката, заложени в стратегията. Промяната се 

извършва съобразно наложени ограничения по ОП „РЧР” за ВОМР, приети с Решение на МС № 

859/12.20.2016 г., които налагат промяна в планираното изпълнение на мярката.  

Промени в текста, описващ мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на 

достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес” от ОПРЧР в СВОМР: 

 

Мярка 2.3 

 /ОПРЧР/ 

„Повишаване 

на достъпа до 

услуги, които 

са на достъпна 

цена, 

устойчиви и 

висококачестве

ни, 

Цел на мярката: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното 

включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и 

със специални потребности 

Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на мярката 

и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР;  

Мярката ще допринесе за увеличаване на възможностите за подобряване качеството 

на живот и броя на хората от уязвимите групи и/или техните семейства на 

територията на МИГ, получили специфични социални услуги, предоставяни по 

ОПРЧР, Инвестиционен приоритет № 3 /ПО 2/: 

Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

включително 

здравни и 

социални 

услуги от общ 

интерес” 

невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване“; 

Специфична цел 2: Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, 

настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в 

общността, включително услуги за дългосрочна грижа 

Специфична цел 3: Намаляване броя на децата и младежите, настанени в 

институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността 

Целева група или групи и идентифицираните техни проблеми, които мярката 

адресира;  

4. Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; възрастни 

в риск; лица, заети в специализираните институции; служители на доставчици на 

социални и здравни услуги  

5. Възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции 

и техните семейства; възрастни в риск; служители в организации и институции, 

ангажирани с процесите на деинституционализация 

6. Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; деца и младежи, включително 

с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; 

служители в организации и институции, ангажирани с процесите на 

деинституционализация 

Основният проблем на хората над 65 г., хората с увреждания и възрастните в риск е 

невъзможността да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности, 

както и липсата на социални контакти. Те имат необходимост от предоставяни в 

домашна среда социални и здравни услуги. Лицата работещи в специализираните 

институции и служители на доставчици на социални и здравни услуги имат нужда 

от повишаване на своята квалификация, опит и умения за работа в тази среда. 

Свободното и пълноценно личностно развитие на децата, настанени в 

специализирани институции ги лишава от възможността да се развиват и живеят в 

среда, близка до домашната  и те се нуждаят от превенция на настаняване на в тях. 

От друга страна, извеждането на вече настанените, чрез предоставяне на 

алтернативни социални услуги в общността, близки до семейната грижа, ще 

допринесе за преодоляване на негативното влияние върху развитието им. 

Допустими типове бенефициенти за изпълнение на мярката и защо са избрани 

тези типове бенефициенти: 

Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги 

на пазара на труда; обучителни организации; доставчици на социални услуги; 

доставчици на здравни услуги; общини. 

Общините от територията на МИГ са основните бенефициенти по мярката, имайки 

в предвид богатия им досегашен опит в прилагането и изпълнението на 

дейностите, свързани с предоставянето на такъв тип социални услуги в общността.  

Доставчиците на социални услуги, НПО, доставчиците на здравни услуги и 

организациите предоставящи посреднически услуги ще бъдат един от основните 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

партньори на общините при предоставянето на социалните услуги. Те ще бъдат и 

основна целева група при реализацията на дейности, свързани с повишаване на 

квалификацията на персонала, зает с изпълнение на дейности по проектите. 

Обучителните организации ще предоставят услуги по обучения за повишаване на 

квалификацията на персонала. Основната роля на неправителствения сектор е като 

партньор по реализацията на проектните предложения и цели активизиране и 

привличане на по-голяма част от обществото да бъде съпричастна към проблемите 

на групите в неравностойно положение и със специални потребности. 

Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на 

целевите групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за 

територията подходи (ако са идентифицирани такива);  

Мярката е иновативна по своята същност. Възрастните хора и лицата с 

увреждания ще имат гарантирана възможност за избор на услуги и ще бъдат 

подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен 

отговаря на техните потребности. Ще бъде насърчавано и предоставянето на 

мобилни услуги и създаването на мобилни социални групи. 

Допустими дейности: 

7. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни 

услуги в общността или в домашна среда; услуги за ранно детско развитие; услуги 

за превенция и ранна интервенция за деца, услуги за възрастни хора (включително 

самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с 

увреждания и други уязвими групи от населението; 

8. Осигуряване на необходимите ресурси и услуги, включително услуги по 

превенция за премахване на институционалния модел на грижа за децата и 

младежите чрез създаване на мрежи от социални услуги и междусекторни услуги 

в общността, в семейна или близка до семейната среда; 

9. Осигуряване на необходимите ресурси и услуги за премахване на 

институционалния модел на грижа за възрастните хора и хората с увреждания 

чрез създаване на мрежа от социални и междусекторни услуги в общността; 

10. Развитие на приемна грижа и други превантивни и алтернативни форми на 

грижа и услуги; 

11.Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез 

целеви действия, насочени към деца, младежи и уязвими групи;  

12. Местни социални дейности за социално включване. 

Допустими разходи - Предвидените разходи да са в съответствие с разпоредбите 

на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ, Регламент 1303/2013 г, Регламент 1304/2013 г, 

Регламент 966/2012 г. ЗУСЕСИФ, както и приложимата национална уредба - виж 

„Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“ 

Бюджет на мярката – 480 000 лева  

Финансови параметри на проектите: 

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 30 000 лева 
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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  

Максимален размер на допустимите разходи за проект- 391 166 лева 

Интензитет на финансовата помощ – 100 % от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи.  

Режим на минимална помощ - виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от 

ОПРЧР“ 

Критерии за избор на проекти - Съгласно одобрените от КН на ОПРЧР 2014-2020 

г. -  виж „Общи изисквания за мерките в СВОМР от ОПРЧР“ 

Специфични за територията и местната общност критерии  

 Раздел 

 

Скала на 

оценка 

Максимален 

брой точки 

Свързаност на проекта с друг проект от 

Стратегията или проекта решава проблем 

идентифициран като такъв при анализите 

на територията 

 

15 

- Проекта е свързан и допълва проект по 

ОПИК и/или ПРСР от Стратегията; 

- Проекта решава проблем, идентифициран 

като такъв при анализите на територията; 

-  Проекта допълва други сходни проекти, 

реализирани на територията по мярка от 

ОПРЧР на национално ниво; 

много добре 5х3 

Два от горепосочените критерии са изпълнени задоволително 5х2 

Един от горепосочените критерии е изпълнен много слабо 5х1 

Нито един от посочените критерии не е 

изпълнен 

 
0 

Териториална специфика и идентичност  25 

- Дейностите по проекта са в съответствие със 

програмните документи на общините в 

областта на социалното подпомагане 

да 5 

- Проекта включва иновативни 

дейности/услуги за територията 
да  5 

-  Дейностите по проекта са за между секторни 

услуги за хора с увреждания 
да  5 

- Дейностите по проекта са за предотвратяване 

на настаняване в специализирани институции 

на деца 

- Дейностите по проекта включват целеви 

действия, насочени към уязвими групи 

да 5 

- Дейностите по проекта включват 

предоставянето на интегрирани услуги 
 5 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 40 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Приоритет 4 - Подобряване на базисната инфраструктура и социалните и основни услуги за населението 

Специфични 

цели 

Мерки Срок за 

реализац

ия 

Индикатор за продукт (изпълнени 

дейности) и резултат 

Средства Отговорни 

институции 

Специфична 

цел 4.1 
„Подобряване 

на основните и 

социалните 

услуги за 

населението“ 

 

     

Мярка 2.3 /ОПРЧР/  

„Повишаване на 

достъпа до услуги, 

които са на достъпна 

цена, устойчиви и 

висококачествени, 

включително здравни 

и социални услуги от 

общ интерес” 

1-ри 

прием 

Края на 

2017  

 

Участници с увреждания и участници над 65 г., 

в невъзможност за самообслужване, с подобрен 

достъп до услуги; Участници над 18 г., 

получаващи социални и здравни услуги в 

общността, след извеждането им от 

институция; Деца и младежи, получаващи 

социални и здравни услуги в общността, след 

извеждането им от институция; Брой 

доставчици на услуги за социално включване, 

разширили обхвата на дейността си 

680 000 

ОПРЧР 

ПО 2 

ИП 3 

МИГ 
 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.3 /ОПРЧР/ 

Вид  Индикатор Мярка 
Цел 

2023 
Източник на данни 

Резултат 

СЦ 1 Участници с увреждания и участници над 65 

г., в невъзможност за самообслужване, с подобрен 

достъп до услуги 

Брой 24 
База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 1 Брой доставчици на услуги за социално 

включване, разширили обхвата на дейността си 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 2 Участници над 18 г., получаващи социални и 

здравни услуги в общността, след извеждането им 

от институция 

Брой 4 
База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 2 Брой доставчици на услуги за социално 

включване, разширили обхвата на дейността си 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 3 Деца и младежи, получаващи социални и 

здравни услуги в общността, след извеждането им 

от институция 

Брой 6 
База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 3 Брой доставчици на услуги за социално 

включване, разширили обхвата на дейността си 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

Изпълнение 

СЦ 1 Лица с увреждания и лица над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване 
Брой 30 

База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 1 Брой доставчици на услуги за социално 

включване 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 2 Лица над 18 г. Брой 6 
База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 2 Брой доставчици на услуги за социално 

включване 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

СЦ 3 Деца и младежи, настанени в институции, Брой 8 База данни и отчети 
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обхванати в интервенции за 

деинституционализация 

МИГ 

СЦ 3 Брой доставчици на услуги за социално 

включване 
Брой 1 

База данни и отчети 

МИГ 

 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на ОС 

Присъствали 

членове на 

ОС 

Гласували 

членове на 

ОС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

77 30 30 30 0 0 

 

 

 

 

 

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

      /Цветан Георгиев Котев/ 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 
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