
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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 
№ 74 / 05.04.2019г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 05.04.2019г. от 15:00ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Заседанието се проведе  в офиса  на МИГ – гр. Белово, ул.“Орфей“ № 2А. 

Всички материали от дневния ред, както и проект на документи от настоящото 

заседание, бяха изпратени предварително на ел. пощи на всички членовете на УС. За 

протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

1. Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - 

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” - 

мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ - първи 

прием, назначена със Заповед № 32/01.02.2019г. след удължаване срока за работа на 

Комисията за подбор на проектни предложения със Заповед № 37 от 03.04.2019г. 

2. Актуализация на Индикативен годишен график за прием на проектни предложения за 

2019г. 

 

По първа точка от дневния ред: Във връзка с чл. 44, ал. 3-6 на ПМС №161 от 

2016г. Оценителната комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените”  предостави на 

Управителния съвет на МИГ за одобрение Оценителния доклад на Комисията. 

Повторна оценка по процедурата се наложи след върнат оценителен доклад и указание 

за отстраняване на допуснати пропуски в провеждане на оценката от КППП. След 

удължаване срока на КППП, всички указания на УО са изпълнени. 

 

Членовете на Управителния съвет оцениха работата на комисията като успешна 

и в резултат на подробно представения доклад взеха следното РЕШЕНИЕ: 

1. Приемат и одобряват оценителния доклад от работата на КППП по процедура 

№ BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените” - мярка 1.7 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от 

стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и 

одобри Оценителния доклад. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 6 6 х х 

 

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

МИГ бе изпратила на всички членове на УС проект за промяна на Индикативен график 

за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград“ 

за 2019 година. В одобрения индикативен график се прави предложение да бъде 

променен срока за отваряне на прием на проектни предложения и срока за тяхното 

приемане. Промяната се налага във връзка наличният свободен ресурс по мерките от 

ОПИК. В момента тече обществено обсъждане по съгласуване на новите насоки за 

отваряне на нови приеми през 2019г.  

УС, чрез гласуване по телефона на основание чл. 32, ал.1, т. 9 от Устава на МИГ 

одобрява Актуализацията на Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията 

за ВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград“ за 2019 година. УС възлага на 

изпълнителният директор да я публикува на интернет страницата на МИГ и да я 

изпрати на УО на ПРСР, ОП „РЧР“ и ОП „ОПИК“ за информация. 

След направените разисквания УС единодушно прие и одобри Проект на Индикативен 

годишен работен график за 2019 г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 6 6 х х 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

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

/Николина Дечева/ 

 

 

Председател на УС:                .          

…………/п/……………. 

/Елена Канлиева/ 

                                                                                           /п/-заличена информация по ЗЗЛД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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  
№ 148/ 05.04.2019 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 05.04.2019г. с протокол № 74 

от 05.04.2019г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на  Оценителен доклад от 05.04.2019г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, 

Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” - мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“ - първи прием, назначена със Заповед № 

32/01.02.2019г., с удължен срок за работата със Заповед № 37 от 03.04.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград 

на основание чл. 44, ал.4 от ПМС № 161/ 04.07.2016г. 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Оценителен доклад от 05.04.2019г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, 

Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените” - мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“ - първи прием, назначена със Заповед № 32/01.02.2019г. 

и с удължен срок на работата със Заповед № 37 от 03.04.2019 след отстраняване 

на съответствия и пропуски констатирани от УО на ОП РЧР. 

 

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и одобри 

Оценителния доклад. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 6 6 х х 

                                     

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

/Елена Канлиева/ 

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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 

№ 149/05.04.2019г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 05.04.2019г., с Протокол № 74 

от 05.04.2019г.ОТНОСНО: Актуализация на  Индикативен график за  приеми по мерки 

от Стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград“ за 2019 година. 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Белово, Септември, 

Велинград” 

РЕШИ: 

 

1. На основание чл. 32, ал.1, т. 9 от Устава на МИГ одобрява 

актуализацията на  Индикативен график за  приеми по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ- Белово, Септември, Велинград“ за 

2019 година. 

2.  УС възлага на изпълнителният директор да я публикува на 

интернет страницата на МИГ и да я изпрати на УО на ПРСР, ОП 

„РЧР“ и ОП „ОПИК“ за информация. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

 

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

/Елена Иванова Канлиева/    

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 


