
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, 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 28.11.2022г./понеделник/ от 17:30 ч. Заседанието ще се проведе 

онлайн в платформата Zoom. 

 

 

Дневен ред: 

 

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

председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните 

експерти, които следва да участват в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.658 

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-

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

Септември, Велинград и наличие на съответствие на квалификацията и професионалния 

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

изпълняват съобразно вида на оценяваните проекти. 

2. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.658 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 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, в т.ч. външните 

експерти, които следва да участват в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.659 

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и наличие на съответствие на 
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квалификацията и професионалния им опит с конкретната процедура и със задачите, 

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

4. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

5. Разни 

                                    

 

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

                                                                                                                  /Елена Канлиева/ 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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