
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 14/03.01.2018 год. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

Днес, 03.01.2018г., от 17:30 часа, се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград.  

Заседанието се проведе в режим на гласуване по телефона – чл. 30, ал. 2 от Устава на МИГ. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред. За протоколчик бе 

избрана г-жа Николина Дечева. 

 

Заседанието протече при следния 

Дневен ред: 

1. Съгласуване на Насоки за кандидатстване 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. 

 

По т. 1 г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ предложи на УС 

да приеме изготвените Насоки за кандидатстване 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 и тяхното изпращане за съгласуване от УО 

на ОП „РЧР“ и министерство на финансите. Насоките за кандидатстване бяха предварително 

изпратени на ел. пощи на всички членове от УС. 

 

УС , чрез гласуване по телефона прие изготвените Насоки за кандидатстване 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. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на УС 

Гласували 

членове на УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

Без право на 

глас 

9 7 7 Х Х Х 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.  

Протоколчик: ……/п/…………… 

                / Николина Дечева/       

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

      /Цветан Георгиев Котев/  

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 № 33/03.01.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 03.01.2018 г., с Протокол № 14 от 

03.01.2018 г. 

 

ОТНОСНО: Съгласуване на Насоки за кандидатстване 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.  

 

На основание чл.29, чл.30 и във връзка с чл. 32, ал.1, т.15 от Устава на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград“  

 

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

 

РЕШИ: 

 Приема изготвените Насоки за кандидатстване 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  и възлага тяхното 

изпращане за съгласуване от УО на ОП „РЧР“ и министерство на финансите. 

  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ 

брой 

членове 

на УС 

Гласували 

членове на УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

Без право на 

глас 

9 7 7 Х Х Х 

 

 

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

                                                                                                                       /Цветан Георгиев Котев/  

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

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

