
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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              
№ 104 / 08.11.2019г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

Днес, 08.11.2019г. от 14:00 часа 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 всички членовете бяха изпратени предварително всички 

материали по дневния ред. За протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на постъпила Докладна записка от УО на ОПИК за извършена 

проверка на коригиран Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор 

на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по 

процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020, чрез подхода Водено от общностите местно развитие. 

 

По първа точка от дневния ред: По електронен път на 05.11.2019 год. е постъпил 

Доклад от УО на ОПИК за извършена проверка на коригиран Оценителен доклад от 

работата на Комисия за подбор на проектни предложения по първи краен срок за 

кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, чрез подхода 

Водено от общностите местно развитие. Същата е изпратена на членовете на УС. 

УО връща оценителния доклад на КППП за отстраняване на допуснати нарушения, 

както и провеждане на ново оценяване на етап „Техническа и финансова оценка“ на 

проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.050-0007 на кандидат „ЕКОЛЕС 83“ 

ЕООД. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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Членовете на Управителния съвет след като се запознаха с Докладна записка с 

изх. № 93-00-638 от 31.10.2019г., взеха следното РЕШЕНИЕ: 

1. Връща Оценителен доклад от 04.10.2019г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения, назначена с Заповед № 46 от 06.06.2019г., изм. и доп. със Заповед № 47, 

от 17.06.2019г., изм. и доп. със  Заповед № 58 от 30.09.2019г. по процедура с първи 

краен срок за кандидатстване BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград 

– „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 

2. Удължава срока на работа на Комисия за подбор на проектни предложения до 

отстраняване на констатирани несъответствия в изготвения от комисията оценителен 

доклад от 04.10.2019г., съобразно постъпил доклад за извършена проверка на 

коригиран Оценителен доклад от УО на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ на процедура за подбор на проектни предложения с първи 

краен срок за кандидатстване BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград 

– „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие. 

3. Възлага на Председателя на Управителния съвет на МИГ да издаде заповед за 

удължаване срока на работа на Комисия назначена със  Заповед № 46 от 06.06.2019г., 

изм. и доп. С Заповед № 47 от 17.06.2019г., изм. и доп. със  Заповед № 58 от 

30.09.2019г. до отстраняване на посочените от УО несъответствия и пропуски в 

Докладна записка с изх. № 93-00-638 от 31.10.2019г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 5 5 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

      Протоколчик:  …………/п/…..….. 

/Николина Дечева/ 

                                                                         

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

/Елена Канлиева/ 
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РЕШЕНИЕ 

№ 195 /08.11.2019г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 08.11.2019 г., с Протокол № 

104 от 08.11.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпила Докладна записка от УО на ОПИК за 

извършена проверка по спазване на процедурата за подбор на проекти от КППП по 

първи краен срок за кандидатстване на процедура BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 

Управителният съвет на СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

РЕШИ: 

1. Връща Оценителен доклад от 04.10.2019г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения, назначена с Заповед № 46 от 06.06.2019г., изм. и доп. със 

Заповед № 47 от 17.06.2019г., изм. и доп. със  Заповед № 58 от 30.09.2019г. 

по процедура с първи краен срок за кандидатстване BG16RFOP002-2.050 

МИГ Белово, Септември, Велинград – „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“. 

2. Удължава срока на работа на Комисия за подбор на проектни предложения 

до отстраняване на констатирани несъответствия в изготвения от комисията 

оценителен доклад от 04.10.2019г., съобразно постъпил доклад за извършен 

контрол от УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

на процедура за подбор на проектни предложения с първи краен срок за 

кандидатстване BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград – 

„Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 2014-

2020 чрез Водено от общностите местно развитие. 

3. Възлага на Председателя на Управителния съвет на МИГ да издаде заповед 

за удължаване срока на работа на Комисия назначена със  Заповед № 46 от 

06.06.2019г., изм. и доп. с Заповед № 47 от 17.06.2019г., изм. и доп. със  

Заповед № 58 от 30.09.2019г. до отстраняване на посочените от УО 

несъответствия и пропуски в писмо № 93-00-638 от 31.10.2019г. 
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  ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 5 5 0 0 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: 

.........../п/................. 

                                                                                                                       /Елена Канлиева/  

 

 

  

 /п/-заличена 

информация по ЗЗЛД 
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