
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 30 /01.06.2018 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

Днес, 01.06.2018г., се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. Заседанието се свика на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на МИГ. 

Управителният съвет е свикан на заседание от Председателя г-жа Елена Канлиева. 

Заседанието се проведе в режим на гласуване по телефона – чл. 30, ал. 2 от Устава на МИГ. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред.  

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Обявяване на конкурс за подбор на външни експерти и за създаване на база данни от 

експерти оценители и консултанти, които да бъдат включвани на проверка за административно 

съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка на проектни предложения, подадени 

към МИГ Белово, Септември, Велинград“ по мерките на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие. 

2. Докладване на УС за постъпили проекти по мярка 2.2 “Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград по процедура № 

BG16RFOP002-2.020. 

3. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , 

финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград. 

4. Свикване  на Общо събрание на МИГ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

По т.1 от дневният ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ 

предложи на УС да обявят втори конкурс за подбор на външни експерти и за създаване на база 

данни от експерти оценители и консултанти, които да бъдат включвани на проверка за 

административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка на проектни 

предложения, подадени към МИГ Белово, Септември, Велинград“ по мерките на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие.  

УС реши да обяви нов конкурс за подбор на външни експерти и за създаване на база 

данни от експерти оценители и консултанти, които да бъдат включвани на проверка за 

административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка на проектни 

предложения, подадени към МИГ Белово, Септември, Велинград“ по мерките на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

По т. 2 от дневния ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ  

докладва на УС за постъпилите проекти по мярка 2.2 “Подобряване на производствения капацитет 

в МСП“, финансирана от ОПИК от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ 

– Белово, Септември, Велинград.  

За обявеният период на прием на проекти от 25.04.2018г. до 31.05.2018г. е постъпило едно 

проектно предложение: 

 Регистрационен номер: BG16RFOP002-2.020-0001 

Дата и час на регистрация: 31.05.2018г. 15:07ч. 

Код на проектно предложение: 82EC109777 

Кандидат: Еколес 83 Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕИК: 202419967 

Проект: Подобряване на производственият капацитет в Еколес 83 ЕООД 

УС прие постъпилата информация за подадени проектни предложения по процедура 

№ BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

По точка 3 от дневния ред Мария Тодорова – Митова – Изпълнителен директор на МИГ 

предложи на УС да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , 

финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград. Комисията се назначава в срок от три дни след крайния срок 

за подаването на проектните предложения и в срок от един ден от издаването и се изпраща до ЦКЗ 

заедно със заявки за създаване на профили в ИСУН 2020 на членовете на оценителната комисия до 

УО. Комисията за подбор на проектни предложения е съставена от: председател без право на глас, 

секретар без право на глас, нечетен брой членове с право на глас – не по-малко от трима и резервни 

членове – не по-малко от трима. Членовете на комисията могат да бъдат служители на МИГ, 

членове на общото събрание на МИГ и външни експерти – оценители. Председателят и секретарят 

на комисията не могат да бъдат външни експерти. Делът на представителите на публичният сектор 

в комисията не може да превишава  на сто от имащите право на глас членове. Външните експерт – 

оценители се избират при спазване на разпоредбите на чл. 13 от ПМС № 162 от 2016г. 

Председателя, секретарят и членовете на комисията трябва да притежават необходимата 

квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със 

заповедта за назначаване. Комисията извършва оценка на всички проектни предложения, 

продадени в определения срок и се назначава със Заповед на Председателя на УС на МИГ. 

Предложение за състава на КППП по за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , 

финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Председател на КППП – КРАСИМИРА ПЕТКОВА КЬОСЕВА - член на колективния 

върховен орган на МИГ, без право на глас, адрес: гр. Белово, ул. „Петровия път” № 1, тел. 0886 

150 954, Квалификация – Икономика, Мениджмънт на човешките ресурси 

2. Секретар на КППП – НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА - ЦВЕТКОВА - член на екипа на 

МИГ, без право на глас, адрес: гр. Панагюрище, ул. „Оптикоелектрон” № 1, Бл.3, Вх. В, ап. 32, тел. 

0884 884 575, Квалификация  - Публична финанси, Икономика на туризма 

Членове на КППП с право на глас: 

1. СТАНИМИР ИВАНОВ КИСКИНОВ – външен експерт оценител, адрес: гр. София, ул. 

„Фритьоф Нансен“ № 17, ет. 3, ап. 5, тел. 0877/881 220, включен в списък на лицата, одобрени в 

проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ и в списък на одобрените външни оценители към стратегията за 

ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Квалификация - Магистър – Социални, стопански и правни науки - политология. 

2. СЛАВА ТОДОРОВА БАХЧЕВАНСКА – външен експерт – оценител, адрес: гр. Пловдив, ул. 

„Богомил” № 8, тел. 0899/587 452, включена в списък на лицата, одобрени в проведения 

Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и в списък на одобрените външни оценители към стратегията за 

ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Квалификация - Магистър – Биотехнологии и хранителни технологии. 

3. НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА – член на екипа на МИГ: гр. Велинград ул. „Банска” № 11, 

тел. 0879 440 626. 

Квалификация – Магистър по икономика: - Европейски експерт по земеделие и селски райони; 

Финанси и банково дело, Икономическа социология. 

I. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. ДАНИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА – външен експерт – оценител, адрес: гр. Велинград, ул. 

„Винчо Горанов” № 19, вх. А, ет. 3, ап. 8, тел. 0885/202 428, Квалификация - Магистър - 

Комуникационна и компютърна техника-изчислителна техника, Информационни и 

комуникационни технологии и информатика. 

2. СТЕФКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА – външен експерт – оценител, адрес: гр. Септември, ул. 

„Бистрица” № 9, тел. 0877/ 538 893. 

3. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ВАРЕВА – член на върховния колективен орган и екипа на МИГ, 

адрес: гр. Белово , ул. „Родопи“ № 1А, тел. 0898715732. 

 

УС реши да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , 

финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие 

на МИГ Белово, Септември, Велинград, в следния състав: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.Председател на КППП – КРАСИМИРА ПЕТКОВА КЬОСЕВА - член на колективния 

върховен орган на МИГ, без право на глас, адрес: гр. Белово, ул. „Петровия път” № 1, тел. 0886 150 

954 

Квалификация – Икономика, Мениджмънт на човешките ресурси 

 

2.Секретар на КППП – НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА - ЦВЕТКОВА - член на екипа на 

МИГ, без право на глас, адрес: гр. Панагюрище, ул. „Оптикоелектрон” № 1, Бл.3, Вх. В, ап. 32, тел. 

0884 884 575, 

Квалификация  - Публична финанси, Икономика на туризма 

 

Членове на КППП с право на глас: 

 

3. СТАНИМИР ИВАНОВ КИСКИНОВ – външен експерт оценител, адрес: гр. София, ул. 

„Фритьоф Нансен“ № 17, ет. 3, ап. 5, тел. 0877/881 220, включен в списък на лицата, одобрени в 

проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ и в списък на одобрените външни оценители към стратегията за 

ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Квалификация - Магистър – Социални, стопански и правни науки - политология. 

 

4. СЛАВА ТОДОРОВА БАХЧЕВАНСКА – външен експерт – оценител, адрес: гр. Пловдив, ул. 

„Богомил” № 8, тел. 0899/587 452, включена в списък на лицата, одобрени в проведения 

Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и в списък на одобрените външни оценители към стратегията за 

ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Квалификация - Магистър – Биотехнологии и хранителни технологии. 

 

3. НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА – член на екипа на МИГ: гр. Велинград ул. „Банска” № 11, 

тел. 0879 440 626. 

Квалификация – Магистър по икономика: - Европейски експерт по земеделие и селски райони; 

Финанси и банково дело, Икономическа социология. 

 

II. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. ДАНИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА – външен експерт – оценител, адрес: гр. Велинград, ул. 

„Винчо Горанов” № 19, вх. А, ет. 3, ап. 8, тел. 0885/202 428, Квалификация - Магистър - 

Комуникационна и компютърна техника-изчислителна техника, Информационни и 

комуникационни технологии и информатика. 

2. СТЕФКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА – външен експерт – оценител, адрес: гр. Септември, ул. 

„Бистрица” № 9, тел. 0877/ 538 893. 

3. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ВАРЕВА – член на върховния колективен орган и екипа на МИГ, 

адрес: гр. Белово , ул. „Родопи“ № 1А, тел. 0898715732. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

УС възлага на Председателя на УС – Елена Канлиева да издаде Заповед за назначаване на 

КППП по процедура № BG16RFOP002-2.020, в посоченият състав и правомощия. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

По т.4 от дневният ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ 

предложи на УС да бъде свикано Общо събрание на МИГ на 02.07.2018г. от 13:00 часа, в град 

Белово, ритуална зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“, със следния дневен ред: 

1. Промяна на Планирани дейности и Бюджет за 2018 г. 

2. Текущи. 

УС реши да бъде свикано Общо събрание на МИГ на 02.07.2018г. от 13:00 часа, в град 

Белово, ритуална зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“, със следния дневен ред: 

1. Промяна на Планирани дейности и Бюджет за 2018 г. 

2. Текущи. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

                        Протоколчик: ………/п/……………  

                                       /Диана Николова/       

 

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

                /Елена Канлиева/  

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Проект на РЕШЕНИЕ 

№58 / 01.06.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 01.06.2018г., с Протокол № 30 от 

01.06.2018г. 

ОТНОСНО: 1. Обявяване на конкурс за подбор на 

външни експерти и за създаване на база данни от експерти 

оценители и консултанти, които да бъдат включвани на проверка 

за административно съответствие и допустимост, техническа и 

финансова оценка на проектни предложения, подадени към МИГ 

Белово, Септември, Велинград“ по мерките на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие. 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ - Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

1. УС реши да обяви нов конкурс за подбор на външни експерти и за създаване на база данни от 

експерти оценители и консултанти, които да бъдат включвани на проверка за административно 

съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка на проектни предложения, подадени 

към МИГ Белово, Септември, Велинград“ по мерките на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

 

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

                                                                                                                       /Елена Канлиева/  

                                                                                              /п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Проект на РЕШЕНИЕ 

№59/01.06.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 01.06.2018г., с Протокол №30 от 

01.06.2018г. 

ОТНОСНО: 2. Докладване на УС за постъпили 

проекти по мярка 2.2 “Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ ,финансирана от ОПИК от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ - Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

1. УС прие постъпилата информация за подадени проектни предложения по процедура 

№ BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

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

                                                                                                                       /Елена Канлиева /  

                                                                                          /п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Проект на РЕШЕНИЕ 

№60/01.06.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 01.06.2018г., с Протокол № 30 от 

01.06.2018г. 

ОТНОСНО: Назначаване на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, 

Септември, Велинград „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“  по 

мярка 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 

2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград. 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ - Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

1.УС реши да назначи Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване 

на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, в следния състав: 

 

1.Председател на КППП – КРАСИМИРА ПЕТКОВА КЬОСЕВА - член на 

колективния върховен орган на МИГ, без право на глас, адрес: гр. Белово, ул. 

„Петровия път” № 1, тел. 0886 150 954 

Квалификация – Икономика, Мениджмънт на човешките ресурси 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.Секретар на КППП – НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА - ЦВЕТКОВА - член 

на екипа на МИГ, без право на глас, адрес: гр. Панагюрище, ул. „Оптикоелектрон” № 

1, Бл.3, Вх. В, ап. 32, тел. 0884 884 575, 

Квалификация  - Публична финанси, Икономика на туризма 

 

Членове на КППП с право на глас: 

 

3. СТАНИМИР ИВАНОВ КИСКИНОВ – външен експерт оценител, адрес: 

гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 17, ет. 3, ап. 5, тел. 0877/881 220, включен в списък 

на лицата, одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни 

оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и в 

списък на одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“. 

Квалификация - Магистър – Социални, стопански и правни науки - 

политология. 

 

4. СЛАВА ТОДОРОВА БАХЧЕВАНСКА – външен експерт – оценител, 

адрес: гр. Пловдив, ул. „Богомил” № 8, тел. 0899/587 452, включена в списък на 

лицата, одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители 

в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и в списък на 

одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“. 

Квалификация - Магистър – Биотехнологии и хранителни технологии. 

 

3. НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА – член на екипа на МИГ: гр. Велинград 

ул. „Банска” № 11, тел. 0879 440 626. 

Квалификация – Магистър по икономика: - Европейски експерт по земеделие и 

селски райони; Финанси и банково дело, Икономическа социология. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

II. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. ДАНИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА – външен експерт – оценител, адрес: гр. 

Велинград, ул. „Винчо Горанов” № 19, вх. А, ет. 3, ап. 8, тел. 0885/202 428, 

Квалификация - Магистър - Комуникационна и компютърна техника-изчислителна 

техника, Информационни и комуникационни технологии и информатика. 

2. СТЕФКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА – външен експерт – оценител, адрес: гр. 

Септември, ул. „Бистрица” № 9, тел. 0877/ 538 893. 

3. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ВАРЕВА – член на върховния колективен орган и 

екипа на МИГ, адрес: гр. Белово , ул. „Родопи“ № 1А, тел. 0898715732. 

УС възлага на Председателя на УС – Елена Канлиева да издаде Заповед за 

назначаване на КППП по процедура № BG16RFOP002-2.020, в посоченият състав и 

правомощия. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

 

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

                                                                                                                       /Елена Канлиева/  

                                                                                               /п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Проект на РЕШЕНИЕ 

№61/01.06.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 01.06.2018г., с Протокол № 30 от 

01.06.2018г. 

ОТНОСНО:  Свикване  на Общо събрание на МИГ  

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ - Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

 

УС реши да бъде свикано Общо събрание на МИГ на 02.07.2018г. от 13:00 часа, в град Белово, 

ритуална зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“, със следния дневен ред: 

1. Промяна на Планирани дейности и Бюджет за 2018 г. 

2. Текущи. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 9 9 9 0 0 

 

 

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

                                                                                                                       /Елена Канлиева/  

                                                                                          /п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 


