
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

ПОКАНА  ЗА  ОБЩЕСТВЕНО  ОБСЪЖДАНЕ 

 
Относно: Промяна на Устава на МИГ. 

 

Дата на откриване: 28.04.2021г.                Дата на приключване: 20.05.2021г. 

 

Управителния съвет на МИГ със свое решения №  224 / 28.04.2021г. открива процедура за промяна 

на Устава на МИГ, както следва: 

  

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 23, ал. 4 – Поканата се 

поставя на мястото за обявление на сградата, 

където се намира управлението на сдружението, 

най-малко един месец преди насроченият ден. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 23, ал. 4 – Поканата се 

поставя на мястото за обявление на сградата, където 

се намира управлението на сдружението, най-малко 

седем дни преди насроченият ден. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 29, ал. 1 – Управителният 

съвет се свиква на заседания най- малко един път 

на три месеца. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 29, ал. 1 – Управителният 

съвет се свиква на заседания най- малко един път на 

три месеца. Заседанията се провеждат 

присъствено, неприсъствено чрез гласуване по 

телефона или чрез използване на онлайн 

платформи.  

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.1 – Заседанието на 

Управителният съвет е редовно, ако на него 

присъстват най-малко от 2/3 от членовете му. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.1 – Заседанието на 

Управителният съвет е редовно, ако в него вземат 

участие най-малко от 2/3 от членовете му. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.2 – за присъстващ се 

счита и този член, с когото е установена 

двустранна или друга връзка, позволяваща 

установяване на самоличността му и участието му 

в дискусията. Гласуването на този член се 

удостоверява с подпис в протокола на 

ръководещият заседанието. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.2 – за участващ в 

неприсъствено заседание се приема този член, с 

когото е установена двустранна или друга връзка, 

позволяваща установяване на самоличността му и 

участието му в дискусията. Гласуването на този 

член се удостоверява с подпис в протокола на 

ръководещият заседанието. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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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  

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.3 – Управителният 

съвет може да взема решения и неприсъствено, ако 

протоколът с решенията бъде подписан без 

възражения от всички членове на 

Управителният съвет. 

 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.3 – Управителният 

съвет може да взема решения и неприсъствено, като 

протоколът с решенията се подписва от всички 

членове взели участие в заседанието. 

Раздел V. Имущество и финансови средства, чл. 13, 

ал.2, буква Б – Юридически лица, представители 

на стопанският сектор – 50,00 лв. 

Раздел V. Имущество и финансови средства, чл. 13, 

ал.2, буква Б – Юридически лица, представители на 

стопанският сектор – 20,00 лв. 

 

 

С оглед гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма 

за намерение в срок до 20.05.2021г на електронна поща migvsb@abv.bg по пощата или в 

офиса на сдружението на адрес гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2А. 

 Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за 

окончателно вземане на решение, което ще се проведе на 28.05.2021г. от 15:00 часа. 
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