
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№131 / 17.09.2021г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 17.09.2021г. от 11:30ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Заседанието се проведе онлайн в платформата Zoom. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 233/ 

16.09.2021г. на УС на МИГ Белово, Септември, Велинград, относно одобрение 

на  Оценителен доклад от 14.09.2021г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ назначена 

със Заповед № 64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ. 

 

По първа точка от дневния ред: При изготвяне на Решение № 233/ 16.09.2021г. 

на УС на МИГ Белово, Септември, Велинград, относно одобрение на  Оценителен 

доклад от 14.09.2021г. на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ назначена със Заповед № 64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на 

МИГ е допусната техническа грешка – погрешно е изписана дата в цитираното 

решение: 

„Одобрява Оценителен доклад от 14.08.2021г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ назначена със Заповед № 

64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ.“ 

Оценителният доклад на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ 

Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ назначена със 

Заповед № 64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ е от дата 14.09.2021г. 

Следователно цитираният текст следва да се чете: 

„Одобрява Оценителен доклад от 14.09.2021г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ назначена със Заповед № 

64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ.“ 

На основание чл. 62, ал. 1 от АПК членовете на Управителния взеха следното 

РЕШЕНИЕ: 

Вместо погрешно изписаната дата в цитираното решение:  

1.Одобрява Оценителен доклад от 14.08.2021г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ назначена със 

Заповед № 64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ. 

 

ДА СЕ ЧЕТЕ ПРАВИЛНО, КАКТО СЛЕДВА :  

1.Одобрява Оценителен доклад от 14.09.2021г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ назначена със 

Заповед № 64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ. 

 

Останалата част от решението остава непроменена. 

 

Настоящето Решение е неразделна част от Решение № 233 / 16.09.2021г. на УС 

на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 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 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „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  
№ 235/ 17.09.2021 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 17.09.2021г. с протокол № 131 

от 17.09.2021г. 

 

ОТНОСНО: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 233/ 

16.09.2021г. на УС на МИГ Белово, Септември, Велинград, относно одобрение на  

Оценителен доклад от 14.09.2021г. на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ назначена със Заповед № 64/11.08.2021 г. на Председателя 

на УС на МИГ. 

 

Управителният съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград, 

на основание чл. 62, ал. 1 от АПК 

 

РЕШИ: 

 

Допуска поправка на очевидни фактически и технически грешки в Решение № 

233 от 16.09.2021г., както следва: 

 

Вместо погрешно изписаната дата в цитираното решение:  

1.Одобрява Оценителен доклад от 14.08.2021г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ назначена със Заповед № 

64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ. 

 

ДА СЕ ЧЕТЕ ПРАВИЛНО, КАКТО СЛЕДВА :  

1.Одобрява Оценителен доклад от 14.09.2021г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ назначена със Заповед № 

64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ. 

 

Останалата част от решението остава непроменена. 

 

Настоящето Решение е неразделна част от Решение № 233 / 16.09.2021г. на УС на МИГ 

– Белово, Септември, Велинград. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „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, 
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ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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