
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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              
№ 109 / 29.01.2020г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 29.01.2020г. от 17:00 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 Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

1. Разглеждане на необходимостта от удължаване срока на работа на Комисия за 

подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни 

предложения с трети краен 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. 

 

 

 

По първа точка от дневния ред: Председателят на КППП, г-н Александър Минов 

запозна членовете на УС с необходимостта от удължаване удължаване срока на работа 

на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни 

предложения с трети краен 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 поради протичащата 

комуникация с кандидата и предстоящата техническа и финансова оценка. 

УС взе следното решение: 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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  

1. Удължава срока за работа на Комисия за подбор на проектни предложения, 

определени със Заповед № 60/09.01.2020г. по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград, 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ – трети прием, финансирана от ОПИК 2014-2020г. 

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

Велинград, като: 

1. Срокът за работа на КППП се удължава с 12 работни дни; 

2. За краен срок на работа на КППП се определя 14.02.2020г. 

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

удължаване срока на работа на Комисия назначена със  Заповед № 60 от 09.01.2020г. 

Гласували: 

1. Елена Иванова Канлиева 

2. Михаил Михайлов 

3. Емил Иванов Терзийски 

4. Бранимир Александров Георгиев 

5. Вера Василева Савова 

6. Радослав Иванов Лютаков 

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/……..….. 

/Диана Николова/ 

                                                                            

Председател на УС:  …………/п/…..………. 

/Елена Канлиева/  

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

№ 202/29.01.2020г. 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 29.01.2020 г., с Протокол № 

110 от 29.01.2020 г. 

1. ОТНОСНО: Удължаване срока на работа на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура за подбор на проектни предложения с трети 

краен 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. 

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

РЕШИ: 

   1. Удължава срока за работа на Комисия за подбор на проектни предложения, 

определени със Заповед № 60/09.01.2020г. по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград, 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ – трети прием, финансирана от ОПИК 2014-2020г. 

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

Велинград, като: 

3. Срокът за работа на КППП се удължава с 12 работни дни; 

4. За краен срок на работа на КППП се определя 14.02.2020г. 

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

удължаване срока на работа на Комисия назначена със  Заповед № 60 от 09.01.2020г. 

  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 

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

