
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 

E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

СЪОБЩЕНИЕ  

за отлагане на насрочено заседание на Управителния съвет на „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“ за дата 22.01.2021г. 

 

Свиканото от Председателят на УС заседание на Сдружение „Местна инициативна група – 

Белово, Септември, Велинград” за 22.01.2021г. /петък/ от 13:30 ч. се отлага за дата 05.02.2021 год. 

/петък/ от 13:30 часа 

В МИГ са постъпили запитвания за членство в Общото събрание на различни 

заинтересовани страни, на които е предоставена информация за процедурата, условията и реда за 

прием. За подаване на изискуемите документи кандидатите трябва да проведат процедури по 

вземане на решения за членство от върховния им управителен орган, за което им е необходимо 

време за изпълнение.  

Съгласно чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22  от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии 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., при промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ се 

извършва промяна в Споразумението за изпълнение на Стратегия за ВОМР едностранно от УО на 

ПРСР по писмено заявление на МИГ. За да бъде избегнато подаване на множество искания за 

промяна в Споразумение № РД 50 - 189 от 29.1.2016г., МИГ предоставя допълнително време на 

заинтересованите страни за изпълнение на процедурите и изготвяне на документи за подаване на 

заявления за членство.  

Насроченото заседание се отлага за дата 05.02.2021г., което е в рамките на определения по 

чл. 9, ал.2 от Устава на МИГ срок за вземане на решение за членство – едномесечен срок от 

постъпване на заявлението. Първото заявление е постъпило с вх. № 393 от 14.01.2021г. от НЧ 

„Отец Паисий -1926“ с. Злокучене. 

 

 

                                                         Председател на УС:   …………/п/…………… 

/Елена Канлиева/ 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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