
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 76/22.04.2019год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 22.04.2019г., от 18.00ч. се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. 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.Приемане и утвърждаване на проект насоки за кандидатстване по Мярка 2.3„Повишаване на 

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ интерес” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  

BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на 

хората в неравностойно положение“и провеждане на обществено обсъждане. 

 

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

предварително бе изпратила на електронните пощи на всички членове на УС проект на Насоки за 

кандидатстване по Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, 

финансирана от ОП „РЧР“, в т.ч условия за кандидатстване и условия за изпълнение, както и 

образци и приложения  на МИГ Белово, Септември, Велинград и провеждане на обществено 

обсъждане. Изпълнителният директор предлага на УС да приемат проект на Насоките за 

кандидатстване, като същите да бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ за провеждане 

на обществено обсъждане. 

 

УС, чрез гласуване по телефона прие проект на насоки по Мярка 2.3 „Повишаване на 

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ интерес”, финансирана от ОП „РЧР“ 2014 - 2020г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград, в 
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т.ч.: обява, условия за кандидатстване, документи за информация, документи за попълване и 

условия за изпълнение.  

УС възлага на изпълнителният директор да публикува проект на Насоките за 

кандидатстване Мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ на 

интернет страницата на МИГ за обществено обсъждане за периода от 24.04.2019г. до 09.05.2019г. 

След провеждане на обществено обсъждане Насоките за кандидатстване да бъдат внесени в УС на 

МИГ за окончателно приемане и утвърждаване. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 0 0 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Протоколчик: ………/п/………… 

                / Диана Николова/       

 

Председател на УС:………/п/……….. 

 

/Елена Канлиева/  

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 
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С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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РЕШЕНИЕ 

№ 152/22.04.2019 г. 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 22.04.2019г., с Протокол №76 от 

22.04.2019г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на  проект на насоки за 

кандидатстване по Мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, 

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес” от 

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

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, 

Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на 

хората в неравностойно положение“и провеждане на обществено 

обсъждане. 

 

 

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

 

РЕШИ: 

1.Приема проект на насоки за кандидатстване по Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до 

услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  

BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на 

хората в неравностойно положение“, в т.ч.: обява, условия за кандидатстване, документи за 

информация, документи за попълване и условия за изпълнение и провеждане на обществено 

обсъждане. 

УС възлага на изпълнителният директор да публикува Насоките за кандидатстване по 

Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на интернет 

страницата на МИГ за обществено обсъждане за периода 24.04.2019г. до 09.05.2019г. 
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 След провеждане на обществено обсъждане Насоките за кандидатстване да бъдат внесени в 

УС на МИГ за окончателно приемане и утвърждаване. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 0 0 

 

 

           Председател на УС на МИГ…………/п/…………. 

                                  /Елена Канлиева/ 

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 

 


