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ПРОТОКОЛ 
№ 119/ 02.03.2021г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 02.03.2021г. от 12:30 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ и бе свикано от председателя на УС.  

На заседанието присъстваха: Елена Канлиева, Надя Парпулова, Емил Терзийски, 

Красимира Кьосева, Иван Пещерски, Вера Савова и Иван Каменарски. 

Заседанието се проведе в малка заседателна зала на МИГ, находящ се в град 

Белово ул. „Орфей“ № 2а. За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1.  Приемане на процедура за одобрение на заявления от бенефициенти за 

промяна на сключени административни договори за предоставяне на 

Безвъзмездна финансова помощ, финансирани по ПРСР 2014-2020г. 

2.  Разглеждане на постъпило искане за промяна в договора на Народно 

читалище „Възраждане - 1926“, бенефициент по Административен договор 

№BG06RDNP001-19.031-0010-C01/03.09.2019г. 

 

По първа точка от дневния ред: Г-жа Мария Тодорова-Митова – изпълнителен 

директор на МИГ Белово, Септември, Велинград запозна членовете на УС на МИГ с 

необходимостта от приемане на Процедура за одобрение на заявления на бенефициенти 

за изменение и/или допълнение на сключените договори за предоставяне на БФП по 

ПРСР 2014-2020г. Прилага се проект на процедурата. Същата е разработена на 

основание чл. 78, ал.4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съгласно разпоредбата на чл. 78, 

ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 
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19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

Процедурата ще се стартира с постъпване на писмено и мотивирано искане от 

бенефициента, което ще бъде заведено в деловодството на МИГ. В срок от два работни 

дни от постъпването на искането Изп. Директор или Експерт прилагане на СВОМР 

докладва на Председателя на УС, който пък в срок от два дни от постъпване на доклада 

насрочва УС. На заседанието се разглежда постъпилото искане и приложените мотиви. 

УС извършва проверка и исканото изменение на договора се одобрява, ако: 

-не противоречи на целите и приоритетите на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие за периода 201-2020г. на МИГ Белово, Септември, 

Велинград; 

- не засяга основната цел на дейността и не променя предназначението на 

инвестицията съгласно одобреното проектно предложение; 

- не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за 

оценка; 

- не води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;  

- не води до увеличение на стойността на одобрен разход по проекта. 

След вземане на Решение на УС за одобрение или отхвърляне Изпълнителният 

директор : 

1. Изготвя уведомително писмо до ДФЗ за одобрение или отхвърляне от страна на 

МИГ на исканото изменение в АДБФП в срок от два работни дни от Решението на УС; 

2. Уведомителното писмо по точка 1 се изпраща на бенефициента, който има 

задължение да прикачи го изпрати на ДФЗ към искането си за изменение и/или 

допълнение на договора, чрез ИСУН. 

 

След като се запозна с представените материали и разяснения УС реши: 

Приема ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, 

ВЕЛИНГРАД НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

ПРСР 214-2020Г. 
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ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове 

на УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

2. По втора точка от дневния ред: На 02.03.2021г. в деловодството на МИГ Белово, 

Септември, Велинград е постъпило писмо от ДФ “Земеделие“ относно направено от  

НЧ „Възраждане-1926“- с. Карабунар искане за удължаване на срока. В цитираното 

писмо се изисква представяне на одобрение от страна на МИГ на направеното искане за 

промяна на срока по сключеният договор. Служители на МИГ са извършили служебна 

справка в досието в ИСУН на бенефициента. 

НЧ „Възраждане-1926“- с. Карабунар е бенефициент по административен договор за 

получаване на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.031-0010-

C01/03.09.2019г. 

Проектът, който бенефициентът изпълнява – „Легендата за Карабунар“ включва 

следните дейности: 

- изработване на автентични народни носии към читалище НЧ ‘‘Възраждане 

1926‘‘ с. Карабунар; 

- изработване на 54 минутен филм за местното културно наследство, традициите, 

обичаите и легендата за Карабунар; 

- изработване на плакати за фестивал за местното културно наследство и обичаи; 

- озвучител за провеждане на фестивал за местното културно наследство и 

обичаи; 

- кетъринг за участниците във фестивала; 

- изработване на информационна табела; 

- организиране на фестивал за местното културно наследство и обичаи; 

- провеждане на фестивал за фестивал за местното културно наследство и обичаи; 

Бенефициентът посочва, че организирането и провеждането на фестивал за местното 

културно наследство и обичаи е ключова дейност в изпълнението на проекта, която е 

силно възпрепятствана и в невъзможност да бъде изпълнена/ предвид въведените 
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противоепидемични мерки и ограничения вследствие на COVID-19 и издадените от 

Министъра на здравеопазването заповеди в тази връзка. 

Това е причината бенефициентът да отправя искане за удължаване срока на договора с 

9 /девет/ месеца. 

Бенефициента има подадени в ИСУН три, касаещи ключови въпроси: 

1/ от 18.11.2020г. относно Искане за удължаване на срока за изпълнение на проект 

„Легендата за Карабунар“ с № BG06RDNP001-19.031-0010-C01, с което кандидатът 

моли срокът за изпълнение на проект „Легендата за Карабунар“ с  № BG06RDNP001-

19.031-0010-C01, да бъде удължен с 6 (шест) месеца. 

Мотиви: 

Поради възникналото извънредното положение, наложено следствие на коронавирус и 

издадената от министъра на здравеопазването заповед с № РД-01-117/ 08.03.2020 г. – 

„Преустановяване на всички културни мероприятия предвидени за провеждане в 

обществени библиотеки и читалища, всички масови мероприятия, включително и 

свързани с участие на деца и ученици, чествания, представяне на книги, откриване на 

изложби и други събития предполагащи събиране на повече хора“, се нуждаем от 

допълнително време за изпълнение на трите компонента на проекта. В началото на 

летния сезон проведохме допълни проучвания и събрахме оферти, в следствие на което 

подписахме договори за започване и изпълнение на дейностите. 

Основната идея на самият проект е свързана със създаването и провеждането на 

фестивал, който да популяризира културното наследство на с. Карабунар. Фестивалът 

от своя страна предполага събирането на участници и публика, което ще бъде в 

нарушение на  Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. за въвеждане на 

противоепидемични мерки на територията на Република България. 

 

2/ от 15.12.2020г. относно Изготвяне на допълнително споразумение към Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.031-0010-C01 от 03.09.2019 г.  

след одобрение на обществени поръчки с предмет: 

- „Предпечат и печат на плакати за фестивал за местното културно наследство, 

традиции и обичаи“ по проект „Легендата за Карабунар“, с избран изпълнител: „НИК 

ФИТ“ ЕООД,  ЕИК:205179559– одобренa с Решение № 07-2600/6757 09.12.2020  г. на 

ДФЗ; 
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- „Изработване на традиционни носии по проект „Легендата за Карабунар“, с 

избран изпълнител: „НАДИНА БГ“, ЕООД ЕИК:205027957 - одобрена с Решение № 07-

2600/6758 09.12.2020 г. на ДФЗ; 

- „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни 

работи по проект:  „Озвучител за провеждане на фестивал за местно културно 

наследство и обичаи“ по проект „Легендата за Карабунар“, с избран изпълнител: „Бест 

Продакшън“,  ЕООД  ЕИК: 205514324 - одобрена с Решение № 07-2600/6759 09.12.2020 

г. на ДФЗ; 

- „Кетъринг за участниците във фестивал за местно културно наследство, 

традиции и обичаи“  по проект „Легендата за Карабунар“, с избран изпълнител: „НИК 

ФИТ“ ЕООД,  ЕИК:205179559 - одобрена с Решение № 07-2600/6760 09.12.2020 г. на 

ДФЗ; 

- „Изработване на 54 минутен филм за местното културно наследство, традиции и 

обичаи“ по проект „ Легендата за Карабунар“, с избран изпълнител: „НИК ФИТ“  

ЕООД  ЕИК:205179559 - одобрена с Решение № 07-2600/6761 09.12.2020г. на ДФЗ; 

 

3/ от 03.02.2021г. относно Искане за удължаване на Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.031-0010-C01 от 03.09.2019 г. с мотиви: 

Поради възникналото извънредното положение, наложено следствие на коронавирус и 

издадената от министъра на здравеопазването заповед с № РД-01-117/ 08.03.2020 г. – 

„Преустановяване на всички културни мероприятия предвидени за провеждане в 

обществени библиотеки и читалища, всички масови мероприятия, включително и 

свързани с участие на деца и ученици, чествания, представяне на книги, откриване на 

изложби и други събития предполагащи събиране на повече хора“, се нуждаем от 

допълнително време за изпълнение на трите компонента на проекта. В началото на 

летния сезон проведохме допълни проучвания и събрахме оферти, в следствие на което 

подписахме договори за започване и изпълнение на дейностите. 

Основната идея на самият проект е свързана със създаването и провеждането на 

фестивал, който да популяризира културното наследство на с. Карабунар. Фестивалът 

от своя страна предполага събирането на участници и публика, което ще бъде в 

нарушение на  Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. за въвеждане на 

противоепидемични мерки на територията на Република България. 
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Направеното искане за удължаване на срока : 

-не противоречи на целите и приоритетите на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие за периода 201-2020г. на МИГ Белово, Септември, 

Велинград; 

- не засяга основната цел на дейността и не променя предназначението на 

инвестицията съгласно одобреното проектно предложение; 

- не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за 

оценка; 

- не води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;  

- не води до увеличение на стойността на одобрен разход по проекта. 

В отговор на направеното искане от ДФЗ  УС на МИГ следва да одобрени исканата 

промяна от бенефициент  НЧ „Възраждане-1926“- с. Карабунар за удължаване на срока 

на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.031-0010-C01 по 

проект „ Легендата за Карабунар“. 

 

След като се запозна с представените материали УС на МИГ РЕШИ: 

Одобрява исканата промяна на НЧ „Възраждане-1926“- с. Карабунар за 

удължаване на срока на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.031-0010-C01 по проект „ Легендата за Карабунар“. 

 

Възлага на Изпълнителният директор на МИГ да изготви уведомително писмо за 

одобрение на направеното искане и да го изпрати на бенефициент НЧ 

„Възраждане-1926“- с. Карабунар.  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 х х 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

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

/Диана Николова/                                                                
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      Председател на УС:  ……………/п/…………. 

/Елена Канлиева/ 

 

Гласували: 

1. Елена Канлиева.............. /п/.............. 

2. Емил Терзийски.............. /п/............. 

3. Иван Каменарски…......../п/.............. 

4. Вера Савова.................... /п/.............. 

5. Надя Парпулова…........./п/............... 

6. Иван Пещерски ………/п/………… 

7. Красимира Кьосева ……/п/……….. 

 

 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 РЕШЕНИЕ 

 № 216 / 02.03.2021 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 02.03.2021г.,с Протокол №119 от 

02.03.2021г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на процедура за одобрение на 

изменения на сключени административни договори за  

предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по 

ПРСР 2014-2020г. 

 

 

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

основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Устава 

 

РЕШИ: 

 

ПРИЕМА ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД 

НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРСР 214-2020Г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове 

на УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 РЕШЕНИЕ 

 № 217/ 02.03.2021 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 02.03.2021г.,с Протокол №119 от 

02.03.2021г. 

 

ОТНОСНО: Искана промяна в договора на НЧ 

„Възраждане - 1926“, бенефициент по Административен 

договор №BG06RDNP001-19.031-0010-C01/03.09.2019г. 

 

 

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

основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Устава 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява исканата промяна на НЧ „Възраждане-1926“- с. Карабунар за удължаване на срока 

на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.031-0010-C01 по проект „ 

Легендата за Карабунар“. 

Възлага на Изпълнителният директор на МИГ да изготви уведомително писмо за одобрение 

на направеното искане и да го изпрати на бенефициент НЧ „Възраждане-1926“- с. Карабунар.  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове 

на УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: ........................... 

                /Елена Канлиева/  

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

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

