
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

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

Септември, Велинград, свикано по инициатива на УС на основание чл. 26 от 

ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението.  

На заседанието се взеха решения за промяна на Общото събрание въз основа на 

постъпили заявления за членство и заявление за освобождаване.  

ОС взе решение за промяна на Устава на МИГ. Общото събрание реши чл. 27 от Устава 

да бъде променен като освен на общинските власти, в УС да могат да бъдат включвани 

представители на публичния сектор. 

Общото събрание взе решение за промяна на членовете на Управителния съвет въз 

основа на постъпили заявление за особождаване на двама от членовете, като беше 

прието и освобождаването на общините – Белово, Септември и Велинград, като 

членове на УС. В състава на УС на МИГ бяха включени пет нови членове. 

По последната точка от дневния ред бе направена промяна на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ. Промяната касае мярка 2.3. „Повишаване на 

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

включително здравни и социални услуги от общ интерес”, поради наложеното от УО на 

ОПРЧР изискване МИГ да изпълняват 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. Заседанието взе решение за промяна на Стратегията за ВОМР в 

частта, описваща мярка 2.3, като ще бъдат направени промени в описанието на мярката 

и индикаторите, заложени в Стратегията.  
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