
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

№ 87/17.06.2019 год. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 17.06.2019г. в 18:00ч., 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 Николина Дечева. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Удължаване срока на работа на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-втори прием, финансирана от ПРСР 2014-

2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград. 

По точка 1 от дневния ред г-н Александър Минов – Председател на Комисия за подбор 

на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, 

Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от 

ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград, назначен със Заповед №41/08.05.2019г. представи необходимостта от 

удължаване срока на работа на КППП поради установения голям брой неясноти и/или 

непълноти и липса на документи по подадените по процедурата проектни предложения и 

необходимост от извършване на посещения на място на подадените проектни предложения, 

обхващащи цялата територия на МИГ Белово, Септември, Велинград. Поради това КППП е в 

невъзможност да приключи своята работа в първоначално установения срок. Г-н Минов 

предложи срока на работа на КППП да бъде удължен с 10 работни дни, като краен срок за 

приключване на работата на КППП бъде определен: 02.07.2019г. 

УС на МИГ Белово, Септември, Велинград реши срокът на работа на КППП да бъде 

удължен с 10 работни дни, като краен срок за приключване на работата на КППП бъде 

определен: 02.07.2019г. 

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

срока на работа на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, 

Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от 
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ПРСР 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, в посоченият състав и 

правомощия. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

Протоколчик: ………/п/……………  

                                         /Николина Дечева/       

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

                /Елена Канлиева/  

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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РЕШЕНИЕ 

№171 /17.06.2019 г. 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 17.06.2019г., с Протокол №87 от 

17.06.2019г. 

ОТНОСНО: Удължаване срока на работа на Комисия 

за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград 

мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“-втори прием, финансирана от ПРСР 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. Срокът на работа на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, 

Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-

втори прием, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград да бъде удължен с 10 работни 

дни, като за краен срок за приключване на работата на КППП е определен: 02.07.2019г. 

 

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

срока на работа на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, 

Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от 

ПРСР 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград, в посоченият състав и 

правомощия. 

 

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 Канлиева/  

 

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 
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