
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

31.05.2019г. /четвъртък/ от 18:00 ч. Заседанието ще се проведе в режим на гласуване по телефона – 

чл. 30, ал. 2 от Устава на МИГ. 

Дневен ред: 

1. Обсъждане и вземане на решение относно квалификацията и професионалния опит на 

председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, включително външните експерти, 

които следва да участват в Комисията за подбор на проектни предложения по процедура 

BG05M9OP001-1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените”, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от 

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

наличие на съответствие на квалификацията и професионални им опит с конкретната процедура и 

задачите, които членовете на КППП следва да изпълняват съобразно вида на оценяваните проекти. 

2. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград -приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените” по мярка 1.7. „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от 

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

3. Обсъждане и вземане на решение относно квалификацията и професионалния опит на 

председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, включително външните експерти, 

които следва да участват в Комисията за подбор на проектни предложения по процедура 

BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград - активно приобщаване, включително с 

оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за 

заетост“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и наличие на съответствие на квалификацията и 

професионални им опит с конкретната процедура и задачите, които членовете на КППП следва да 

изпълняват съобразно вида на оценяваните проекти. 
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4. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура 

BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград - активно приобщаване, включително с 

оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за 

заетост“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

Председател на УС на МИГ - Белово, Септември, Велинград 

 

Елена Канлиева…………………………… 
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