
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 4А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 

E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ПОКАНА 

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, 

Велинград” на основание чл.29, ал.2 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 

10.04.2020./петък/ от 11:00 ч. Заседанието ще се проведе в проведе в режим на гласуване по 

телефона – чл. 30, ал. 2 от Устава на МИГ при следния дневен ред: 

 

1.  Разглеждане на постъпило уведомително писмо от ДФЗ с Изх. № 01-6300/313 от 

25.03.2020г. във връзка с проведена от МИГ Белово, Септември, Велинград процедура за 

подбор на проектни предложения с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.151 по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“ от ПРСР (2014-2020г.) Ви представяме следната информация и допълнителни 

документи по установени липси/нередовности на документи, непълноти и неясноти. 

2. Обсъждане на изисканата от ДФЗ информация и допълнителни документи по установени 

липси/нередовности на документи, непълноти и неясноти и координация на действията 

между членовете на УС за своевременно представяне на изикуемата информация и/или 

документи. 

 

Предвид факта, че на 13.03.2020г. Парламентът обяви извънредно положение на 

територията на цялата страна от 13 март до 13 април 2020 г. /удължено до 13.05.2020г./ и 

предвид приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. и Заповед № РД-01-

124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването ВСЕКИ ЧЛЕН НА УС СЛЕДВА ДА 

ЗАЯВИ В СРОК ДО 17.00 Ч. НА 09.04.2020Г. /чрез e-mail или телефонно обаждане/ 

ВЪЗМОЖНОСТТА СИ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО – VIBER, SKYPE, 

MESSENGER, ПОСЕЩЕНИЕ В ОФИСА НА МИГ. 

Моля да вземете под внимание, че изисканите информация и допълнителни 

документи по установени липси/нередовности на документи, непълноти и неясноти 

изискват ЗАДЪЛЖИТЕЛНО участие на всеки член на УС на МИГ. 

 

                                                         Председател на УС:   …………………………… 

/Елена Канлиева/ 

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

