
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№ 50 / 02.11.2018г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

Днес, 02.11.2018г. 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. Утвърждаване на насоки и вземане на решение за отваряне на прием по 

процедура чрез подбор на проектни предложения No BG06RDNP001-19.127 

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград след проведена комуникация 

с УО на ПРСР по писмо с вх. № 191 от 01.11.2018г. изпратено чрез ИСУН 2020. 

 

Изпълнителният директор на МИГ – Мария Тодорова – Митова представи на 

присъстващите членове на УС за приемане и утвърждаване на Условия  за 

кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения No BG06RDNP001-

19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от 

ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за местно развитие на МИГ.  

Насоките за кандидатстване бяха приети и утвърдени от УС на МИГ на 

заседание на 16.10.2018г. с Протокол № 45 и Решение № 90. Въз основа на тях 

Председателя на УС на МИГ издаде Заповед № 14 от 18.10.2018г. На УО на ПРСР бе 

изпратено Уведомително писмо с изх. № 298 от 19.10.2018г. за съгласуване и отваряне 

на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения No BG06RDNP001-

19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от 

ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград.  

УО на ПРСР изпрати чрез ИСУН 2020 Искане за допълнителна информация и 

документи с вх. № 191/01.11.2018г. Всички коментари по полученото писмо за 

отразени в Насоките за кандидатстване и всички документи към тях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

Членовете на Управителния съвет след като се запознаха с корекциите в 

Условия  за кандидатстване по процедура No BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и съпътстващите ги 

документи - обява, документи за попълване, документи за информация, документи за 

договор взеха следното РЕШЕНИЕ: 

1. Съгласува и утвърждава Условията за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложения No BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград 

– Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за 

водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград., в т.ч. 

обява, условия за кандидатстване, документи за попълване, документи за информация, 

документи за договор. 

2. Да бъде обявен прием по процедура чрез подбор на проектни предложения No 

BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград с няколко крайни срока: 

Първи прием: 

Начален срок: 19.11.2018г. 

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 27.12.2018г. 17.00 часа. 

Втори прием: 

Начален срок: 20.03.2019г. 

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 25.04.2019г. 17.00 часа. 

(в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на 

проектни предложения). 

Трети прием: 

Начален срок: 20.07.2019г. 

Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.08.2019г. 17.00 часа. (в 

случай че са налични остатъчни средства от втори краен срок за подаване на проектни 

предложения). 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

                                                                 Протоколчик:  …/п/…….. 

/Диана Николова/ 

 

                                                                           Председател на УС:  ……/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  

РЕШЕНИЕ 

№ 103 / 02.11.2018 г. 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 02.11.2018г., с Протокол № 50 

от 02.11.2018г. 

ОТНОСНО: Утвърждаване на насоки и вземане на решение за отваряне 

на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения No 

BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград, след проведена комуникация с УО на ПРСР. 

 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ - Белово, Септември, 

Велинград” 

 

РЕШИ: 

1.    Съгласува и утвърждава Условията за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложения No BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград 

– Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за 

водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград., в т.ч. 

обява, условия за кандидатстване, документи за попълване, документи за информация, 

документи за договор. 

2. Да бъде обявен прием по процедура чрез подбор на проектни предложения No 

BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград с няколко крайни срока: 

Първи прием: 

Начален срок: 19.11.2018г. 

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 27.12.2018г. 17.00 часа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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Втори прием: 

Начален срок: 20.03.2019г. 

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 25.04.2019г. 17.00 часа. 

(в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на 

проектни предложения). 

 

Трети прием: 

Начален срок: 20.07.2019г. 

Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.08.2019г. 17.00 часа. (в 

случай че са налични остатъчни средства от втори краен срок за подаване на проектни 

предложения). 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

           Председател на УС на 

МИГ………/п/……………. 

 

                                  /Елена 

Канлиева/ 

 

 /п/-заличена информация по 

ЗЗЛД 

 


