
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

№ 157/ 12.08.2022г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

Днес, 12.08.2022г., от 11:00 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 Канлиева, Христина Тодорина, Надя Парпулова, Емил 

Терзийски, Красимира Кьосева, Иван Пещерски, Иванка Гаджева, Вера Савова и Десислава 

Трендафилова.       За протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Одобрение на Оценителен доклад от 10.08.2022г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения 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“, назначена със Заповед № 

69/08.03.2022 г. на Председателя на УС на МИГ и допълнена със Заповед № 

76/02.08.2022 г. 

 

По първа точка от дневния ред:  

В деловодството на МИГ – Белово, Септември, Велинград на 02.08.2022 год. е постъпил 

Доклад от УО на ОПИК за извършена проверка на Оценителен доклад от работата на Комисия 

за подбор на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, 

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

назначена със Заповед № 69/08.03.2022г. 

В Доклада са посочени констатации и указания, които следва КППП да изпълни, за 

което Председателя на УС е издал Заповед № 76/02.08.2022 г. за удължаване срока на 

комисията.  

След издадената заповед КППП е изпълнила дадените от УО на ОПИК указания, като е 

отразила действията си в нов протокол АСД от 10.08.2022г. и нов Оценителен доклад от 

10.08.2022г.  

Отразените корекции не водят до промяна в извършеното класиране, нито в одобрените 

или отхвърлени проекти. Промените са подробно описани в доклада на УО на ОПИК и касаят 

отмяна на част от основанията за отхвърляне на едно от проектните предложения.  

Членовете на Управителния съвет след като се запознаха с Доклада на УО на ОПИК, 

Заповед № 76/02.08.2022г., Протокол АСД от 10.08.2022г. и Оценителен доклад от 10.08.2022г. 

взеха следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява Оценителен доклад от 10.08.2022г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения 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“, назначена със Заповед № 69/08.03.2022г. и допълнена със 

Заповед № 76/02.08.2022 г. 

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и одобри 

Оценителния доклад. 
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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  

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

                                                 

 

                 Протоколчик:…………/п/……….. 

/Николина Дечева/ 

 

                                                                           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  
№ 281/12.08.2022 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 12.08.2022г. с протокол № 157 

от 12.08.2022г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на  Оценителен доклад от 10.08.2022г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения 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“, назначена със Заповед № 

69/08.03.2022 г. на Председателя на УС на МИГ и допълнена със Заповед № 

76/02.08.2022г. 

 

Управителният съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Оценителен доклад от 10.08.2022г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения 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“, назначена със Заповед № 

69/08.03.2022г. и допълнена със Заповед № 76/02.08.2022г. 

 

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и одобри 

Оценителния доклад. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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