
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 31/08.06.2018 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 08.06.2018г., 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 Председателя г-жа Елена Канлиева. 

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 Диана Николова. 

Заседанието бе обявено 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», 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

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. Текущи 

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 9 9 9 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  

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», 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

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. Текущи 

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

запозна членовете на УС с необходимостта от повторно утвърждаване на Насоки за 

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

културно  наследство и традиции“ след нанесени корекции от УО на ПРСР.  

Изпълнителният директор 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. Отразени са и коментарите на УО на ПРСР. Проведено е ново 

обществено обсъждане за периода от 30.05.2018 г. до 07.06.2018 г., съгласно чл. 24 от ЗУСЕСИФ. 

В обявения период на обществено обсъждане не са постъпили предложения, 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 Мария Тодорова - Митова подложи на гласуване съгласуване и утвърждаване на  

Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 9 9 9 0 0 

 

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: 25.06.2018г. Първият краен срок за подаване на проектните 

предложения е 30.07.2018г. 17.00 часа.  

Втори прием: Начален срок: 01.10.2018г. Вторият краен срок за подаване на проектните 

предложения е 06.11.2018г. 17.00 часа. (в случай, че са налични остатъчни средства от първия 

краен срок за подаване на проектни предложения). 

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 няколко периода за прием:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Първи прием: Начален срок: 25.06.2018г. Първият краен срок за подаване на проектните 

предложения е 30.07.2018г. 17.00 часа.  

Втори прием: Начален срок: 01.10.2018г. Вторият краен срок за подаване на проектните 

предложения е 06.11.2018г. 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 9 9 9 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

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

 /Диана Николова/       

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

                /Елена Канлиева/  

/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 

№ 62/08.06.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 08.06.2018г., с Протокол №31 от 

08.06.2018г. 

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 9 9 9 0 0 

 

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

                                                                                                                       /Елена Канлиева/  

                                                                                               /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 

№ 63/08.06.2018 г. 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 08.06.2018г., с Протокол № 31 от 

08.06.2018г. 

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 

няколко периода за прием:  

Първи прием: Начален срок: 25.06.2018г. Първият краен срок за подаване на проектните 

предложения е 30.07.2018г. 17.00 часа.  

Втори прием: Начален срок: 01.10.2018г. Вторият краен срок за подаване на проектните 

предложения е 06.11.2018г. 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 9 9 9 0 0 

 

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

                                                                                                                       /Елена Канлиева /  

                                                                                                    /п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

 

 


