
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

ПРОТОКОЛ 

№ 140/13.01.2022 г. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 13.01.2022г. от 15:30 часа, се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград. Заседанието се проведе онлайн в платформата Zoom на основание 

чл.30, ал.2 и ал.3 от Устава на МИГ. На членовете бяха изпратени предварително всички материали 

по дневния ред. На заседанието присъстваха: Елена Иванова Канлиева, Надя Нинова Парпулова, 

Емил Иванов Терзийски, Красимира Петкова Кьосева, Вера Савова, Иван Огнянов Каменарски, 

Радослав Иванов Лютаков, Бранимир Александров. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието прочете при следния дневен ред: 

 

1. Актуализиране на ИГРГ за 2022г. 

2. Приемане и утвърждаване на Условия за кандидатстване по процедура № 

BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на 

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

капацитет в МСП“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград, финансирана по ОПИК 2014-2020г. 

3. Вземане на решение за отваряне на прием по процедура № BG16RFOP002-2.111 МИГ 

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

Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, 

финансирана по ОПИК 2014-2020г. 

 

 

 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

По първа точка от дневния ред - Изпълнителният директор на МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мария Тодорова – Митова представи на участващите членове на УС необходимостта 

от актуализиране на утвърдения с Протокол № 138 от 30.12.2021г. и Решение № 246/30.12.2021г. 

ИГРГ. Актуализация е необходимо да бъде извършена по отношение на периода на прием по мярка 

2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансирана по ОПИК 2014-2020г. 

Приемът по мярката може да бъде реализиран от последната седмица на м. Януари, като бъде 

съобразен минималния срок от 30 дни за прием на проектни предлжения. Промяната се налага след 

настъпило забавяне в съгласуване на режима на държавни помощи от Министерство на финансите 

и липсата на избран Ръководител на УО на ОПИК. Писмо от Министерство на финансите постъпи 

в деловодството на МИГ на 05.01.2022г., а съгласувателно писмо от Министерство на икономиката 

постъпи днес на 13.01.2022г. 

УС прие и одобрява актуализацията на ИГРГ за 2022г. В актуализирания ИГРГ да бъде 

заложен период на прием по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от 

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

финансирана по ОПИК 2014-2020г. от последната седмица на м. Януари до втората седмица на м. 

Март. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

 

По втора точка от дневния ред – г-жа Мария Тодорова-Митова предложи на УС да 

съгласува и утвърди Насоки за кандидатстване, в т.ч условия за кандидатстване и условия за 

изпълнение, както и образци и приложения по процедура № BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, 

Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Мярка 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансирана по ОПИК 2014-2020г. Г-жа 

Тодорова запозна членовете на УС, че представеният им вариант на Насоки за кандидатстване по 

мярка 2.2. са окончателни, съгласувани с Министерство на финансите, относно режима на 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

държавни помощи. Проведено е обществено обсъждане за периода от 03.12.2021г. до 13.12.2021г., 

съгласно чл. 24 от ЗУСЕСИФ. 

 

УС съгласува и утвърждава Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по 

мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 2014-

2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, в т.ч.: обява, условия за кандидатстване, документи за информация, документи за 

попълване и условия за изпълнение.  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

По трета точка от дневния ред – г-жа Мария Тодорова-Митова предложи на УС да вземе 

решение за обявяване на прием по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансирана по ОПИК 2014-2020г. с 

краен срок: 07.03.2022г. 17.00 часа. 

 

УС взе решение да бъде отворен прием по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград с 

краен срок: 07.03.2022г. 17.00 часа.  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Протоколчик: ……/п/…………… 

                / Диана Николова/       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: .........../п/................. 

      /Елена Канлиева/  

/п/ - заличена информация по ЗЗДЛ 

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 

  

№ 249/13.01.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 13.01.2022г., с Протокол №140 от 

13.01.2022г. 

ОТНОСНО: Актуализиране на ИГРГ за 2022г. 

 

 

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

 

РЕШИ: 

1. Прие и одобрява актуализацията на ИГРГ за 2022г. В актуализирания ИГРГ да бъде 

заложен период на прием по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград, финансирана по ОПИК 2014-2020г. от последната седмица на м. 

Януари до втората седмица на м. Март. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: .............../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 

№ 250/13.01.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 13.01.2022г., с Протокол №140 от 

13.01.2022г. 

ОТНОСНО: Приемане и утвърждаване на Условия за 

кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.111 МИГ 

Белово, Септември, Велинград „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ по Мярка 2.2 „Подобряване 

на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за водено 

от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансирана по ОПИК 2014-2020г. 

 

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

 

РЕШИ: 

1. Съгласува и утвърждава Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  

по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 

2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград, в т.ч.: обява, условия за кандидатстване, документи за информация, 

документи за попълване и условия за изпълнение. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ............../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 

  

№ 251/13.01.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 13.01.2022г., с Протокол №140 от 

13.01.2022г. 

ОТНОСНО: Отваряне на прием по процедура № 

BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Мярка 

2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград, финансирана по ОПИК 2014-

2020г. 

 

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

 

РЕШИ: 

1. Да бъде отворен прием по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. 

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

Велинград с краен срок: 07.03.2022г. 17.00 часа. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: ............../п/.............. 

                                                                                                                       /Елена Канлиева/  

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

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

