
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 27/04.05.2018 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 04.05.2018г., се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. Заседанието се свика на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на МИГ. 

Управителният съвет е свикан на заседание от следните членове Вера Савова, Емил Терзийски и 

Пламен Андров. Заседанието не може да бъде свикано от председателя на МИГ – Цветан Котев, 

поради настъпила смърт.  

Заседанието се проведе в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград“ гр. Белово, ул. 

„Орфей” 2А. На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред. 

Поканата за провеждане на заседанието бе връчена на членовете срещу подпис, бе изпратена на 

електронните им пощи и бе проведен телефонен разговор с тях ден преди самото заседание. 

Заседанието на УС е редовно и може да се проведе, тъй като на него присъстват повече от  

2/3 от членовете му. За член, който да ръководи днешното заседание на УС, поради настъпила 

смърт на председателя Цветан Котев бе предложена г-жа Вера Савова. За протоколчик бе избрана 

г-жа Диана Николова. 

Заседанието бе обявено със следният при следния дневен ред: 

1. Приемане и утвърждаване на насоки за кандидатстване по Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното природно, културно  наследство и традиции“ от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Белово, Септември, 

Велинград, финансирана по ПРСР 2014-2020г. 

2. Вземане на решение за отваряне на прием по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно  наследство и традиции“ от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ - Белово, Септември, Велинград, 

финансирана по ПРСР 2014-2020г. 

3. Избор на Председател на МИГ – Белово, Септември, Велинград, поради настъпила смърт 

на г-н Цветан Котев, на основание чл. 32, ал.1, т. 5 от Устава на МИГ. 

4. Текущи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Вера Савова подложи дневният ред на разискване и гласуване. Предложения, допълнения  и 

изменения не бяха направени и дневният ред бе подложен на гласуване. За включване в точка 

„Текущи” не бяха направени предложения. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 8 0 0 

 

Заседанието на УС протече по приетият дневен ред: 

1. Приемане и утвърждаване на насоки за кандидатстване по Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното природно, културно  наследство и традиции“ от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Белово, Септември, 

Велинград, финансирана по ПРСР 2014-2020г. 

2. Вземане на решение за отваряне на прием по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно  наследство и традиции“ от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ - Белово, Септември, Велинград, 

финансирана по ПРСР 2014-2020г. 

3. Избор на Председател на МИГ – Белово, Септември, Велинград, поради настъпила смърт 

на г-н Цветан Котев, на основание чл. 32, ал.1, т. 5 от Устава. 

 

По т.1 от дневният ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ 

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 Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно  наследство и традиции“ 

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

финансирана по ПРСР 2014-2020г. Изпълнителният директор запозна членовете на УС, че 

представеният им вариант на Насоки за кандидатстване по мярка 21 са окончателни, съгласувани с 

Министерство на финансите, относно режима на държавни помощи с писмо № 63-00-

43/26.04.2018г. В което са направени коментари и същите са отразени в окончателният вариант на 

насоките. Проведено е обществено обсъждане за периода от 18.04.2018 г. до 27.04.2018 г., съгласно 

чл. 24 от ЗУСЕСИФ. В обявения период на обществено обсъждане не са постъпили предложения, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

възражения и коментари по документите определящи условията за кандидатстване и условията за 

изпълнение на одобрените проекти по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград, Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 

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

Велинград. 

Г-жа Вера Савова постави на разискване предложените Насоки за кандидатстване, в т.ч. 

условия за кандидатстване и условия за изпълнение, както и образци и приложения по Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно  наследство и традиции“ 

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

финансирана по ПРСР 2014-2020г. Предложения, коментари и изменения не бяха направени. 

 Г-жа Вера Савова подложи на гласуване съгласуване и утвърждаване на  Насоки за 

кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока № 

BG06RDNP001-19.031 МИГ - Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 

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.  

УС реши да съгласува и утвърди Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.031 МИГ - Белово, 

Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 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 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 8 0 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 т. 2 от дневния ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ 

предложи на УС да вземе решение за обявяване на прием по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 

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

Септември, Велинград с няколко периода за прием:  

Първи прием: Начален срок: 11.06.2018г. Първият краен срок за подаване на проектните 

предложения е 20.07.2018г. 17.00 часа.  

Втори прием: Начален срок: 25.09.2018г. Вторият краен срок за подаване на проектните 

предложения е 31.10.2018г. 17.00 часа. (в случай, че са налични остатъчни средства от първия 

краен срок за подаване на проектни предложения). 

Вера Савова подложи на разискване предложението за отваряне на прием на проектни 

предложения по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ - Белово, Септември, Велинград с няколко периода за прием. 

Предложения, изменения и допълнения не бяха направени. 

Вера Савова подложи на гласуване направеното предложението  

УС реши да бъде обявен прием по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие 

и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от 

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

Септември, Велинград с с няколко периода за прием:  

Първи прием: Начален срок: 11.06.2018г. Първият краен срок за подаване на 

проектните предложения е 20.07.2018г. 17.00 часа.  

Втори прием: Начален срок: 25.09.2018г. Вторият краен срок за подаване на 

проектните предложения е 31.10.2018г. 17.00 часа. (в случай, че са налични остатъчни 

средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения). 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 8 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 точка 3 от дневният ред бе разгледана необходимостта от избор на Председател на МИГ 

– Белово, Септември, Велинград на основание чл. 32, ал.1, т. 5 от Устава, поради настъпила смърт 

на г-н Цветан Котев.  

Г-н Цветан Котев е законен представител на Народно читалище „Отец Паисий – 1893г”, 

град Велинград. Съгласно закона за Народните читалища, читалище  „Отец Паисий – 1893г” се 

представлява от председателя и секретаря заедно и поотделно. Поради това не отпада членството 

на читалището в УС на МИГ и до избора на нов председател на читалището, същото ще се 

представлява от Иван Славейков Стоянов – секретар. 

Наложително обаче е избирането на Председател на МИГ, съгласно чл. 32, ал.1, т. 5  - 

управителният съвет избира от състава си Председател на сдружението. 

Вера Савова даде възможност за предложения за избор на Председател.  Г-н Костадин 

Шулев направи предложение да бъде избран за Председател на МИГ – г-жа Елена Иванова 

Канлиева, представител по закон на „Център за специална образователна подкрепа – Велинград“, 

град Велинград, бул. „Съединение” № 256. Други предложения не бяха направени. Вера Савова 

подложи на гласуване направеното предложение за Председател на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград да бъде избрана г-жа Елена Иванова Канлиева, представител по закон на „Център за 

специална образователна подкрепа – Велинград“, град Велинград, бул. „Съединение” № 256. 

УС на основание чл. 32, ал.1, т. 5 от Устава избра за Председател на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград – г-жа Елена Иванова Канлиева, представител по закон на „Център за 

специална образователна подкрепа – Велинград“, град Велинград, бул. „Съединение” № 256.  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 8 0 0 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

Протоколчик: ………/п/…………… 

                / Диана Николова/       

ЧЛЕН НА УС НА МИГ: ............. /п/............... 

      /Вера Савова/  

Съгласно Решение № 46 от 18.04.2018г. 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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РЕШЕНИЕ 

№ 52/04.05.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 04.05.2018г., с Протокол № 27 от 

04.05.2018г. 

ОТНОСНО: Приемане и утвърждаване на насоки за 

кандидатстване по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно  наследство и 

традиции“ финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. 

 

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

 

РЕШИ: 

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

предложения с няколко крайни срока № BG06RDNP001-19.031 МИГ - Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 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 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 8 0 0 

 

             ЧЛЕН НА УС НА МИГ: ........../п/................. 

                                                                                                                       /Вера Савова/  

Съгласно Решение № 46 от 18.04.2018г. 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ 

№ 53/04.05.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 04.05.2018г., с Протокол № 27 от 

04.05.2018г. 

ОТНОСНО: Обявяване на прием по Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно  наследство и традиции“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, финансирана по ПРСР 2014-2020г. 

 

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

 

РЕШИ: 

Да бъде обявен прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-

19.031 МИГ - Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 

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

УС реши да бъде обявен прием по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ , финансирана от ПРСР 

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

Велинград с с няколко периода за прием:  

Първи прием: Начален срок: 11.06.2018г. Първият краен срок за подаване на проектните 

предложения е 20.07.2018г. 17.00 часа.  

Втори прием: Начален срок: 25.09.2018г. Вторият краен срок за подаване на проектните 

предложения е 31.10.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен 

срок за подаване на проектни предложения). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 8 0 0 

 

 

         ЧЛЕН  НА УС НА МИГ: ............./п/................... 

                                                                                                                       /Вера Савова /  

Съгласно Решение № 46 от 18.04.2018г. 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 54/04.05.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 04.05.2018г., с Протокол № 27 от 

04.05.2018г. 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Управителен съвет 

на МИГ - Белово, Септември, Велинград, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

УС на основание чл. 32, ал.1, т. 5 от Устава избра за Председател на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград – г-жа Елена Иванова Канлиева, представител по закон на „Център за 

специална образователна подкрепа – Велинград“, град Велинград, бул. „Съединение” № 256.  

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 8 0 0 

 

 

          ЧЛЕН  НА УС НА МИГ: ............./п/................. 

                                                                                                                       /Вера Савова /  

Съгласно Решение № 46 от 18.04.2018г. 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 


