
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

ПРОТОКОЛ 

№ 121/02.04.2021 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 02.04.2021г. в 11:00ч., се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. Управителният съвет е свикан на заседание от Председателя г-жа Елена 

Канлиева. Заседанието се проведе онлайн в платформата Zoom. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред, както и линк 

за достъп в Zoom.  

На заседанието присъстваха: Елена Канлиева, Надя Парпулова, Красимира Кьосева, Иван 

Пещерски, Вера Савова, Емил Терзийски. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Запознаване на членовете на УС на МИГ Белово, Септември, Велинград с постъпило 

Уведомително писмо от ДФЗ и Решение за отказ от предоставяне на финансова помощ за проектно 

предложение с наименование „Рехабилитация и реконструкция на улица и тротоари от осова точка 

71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“ и идентификационен № 

BG06RDNP001-19.124-0009 в ИСУН по процедура № BG06RDNP001-19.124 по подмярка 19.2 

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

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г. 

2. Вземане на решение за стартиране на нова процедура за подбор на проекти по 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. 

3. Актуализиране на ИГРГ за 2021г. 

 

По точка 1 от дневния ред г-жа Мария Тодорова – Митова – Изпълнителен директор на 

МИГ запозна членовете на УС с постъпило Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие“ и 

Решение за отказ от предоставяне на финансова помощ № 03-РД/986 от 23.03.2021г. за проектно 

предложение с наименование „Рехабилитация и реконструкция на улица и тротоари от осова точка 

71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“ и идентификационен № 

BG06RDNP001-19.124-0009 в ИСУН по процедура № BG06RDNP001-19.124 по подмярка 19.2 

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

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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С полученото решение изцяло се отхвърля проектно предложение „Рехабилитация и 

реконструкция на улица и тротоари от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община 

Белово, област Пазарджик“ за предоставяне на финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-

19.124 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. в размер на 29 365,44 лв. без ДДС с  

бенефициент Община Белово. 

Вследствие на извършени проверки и калкулации съгласно утвърдената процедура за 

обработка на проектни предложения от страна на ДФ „Земеделие“ е приложен лимит за 

тротоарната настилка до определената сума в Заповедта за референтни цени и лимит за уличната 

настилка на база най-ниска цена във връзка с представени три оферти на принципа на пазарните 

консултации за обоснованост на разходите за извършване на строително монтажни разботи, 

съгласно които общо одобрената субсидия възлиза на стойност, която е по-ниска от минималния 

размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект, който съгласно раздел 9 от 

Условията за кандидатстване по процедурата е 20 000 лв. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

По точка 2 от дневния ред, г-жа Мария Тодорова – Митова – Изпълнителен директор на 

МИГ запозна членовете на УС с актуалната към днешна дата ситуация по 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. 

Реализирани са два приема по мярка Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

През първия срок на прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с краен срок 15.12.2018г., 17:00 часа в ИСУН 

2020 са регистрирани 7 /седем/ проектни предложения. 

Проектните предложения, които са предложени за финансиране до размера на 

предварително определените и обявени финансови средства са 4. 

Общата сума, която е предложена да бъде отпусната на проектните предложения, 

предложени за финансиране: 1 132 105,04 лв. 

Сключени са 4 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ на обща стойност 1 132 104,14. 

През втория срок на прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с краен срок 25.04.2019г., 17:00 часа в ИСУН 

2020 са регистрирани 2 /две/ проектни предложения. 
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Общата сума, която е предложена да бъде отпусната на проектните предложения, 

предложени за финансиране 62 931.29 лева. 

Сключен е 1 административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

на обща стойност 33 565,85 лв. 

Вторият проект е отказаният от ДФЗ с Решение за отказ от предоставяне на финансова 

помощ № 03-РД/986 от 23.03.2021г. Финансовият ресурс, който се освобождава на база полученото 

решение за отказ е 29 365,44 лв. 

Бюджетът на Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. съгласно 

одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград е 1 200 000,00 лв. 

Сключените административни договори са на обща стойност 1 165 669,99 лв. 

 

Име на кандидата/ 

получателя 
Име на проекта № на договор 

ДАТА НА 

ДОГОВОРА 

Сума на 

сключен 

договор 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"СЕРАФИМ 

ЯНАКИЕВ 

ЧЕРВЕНКО-1933" 

село Симеоновец 

Основен ремонт на сградата 

на Народно читалище 

"Серафим Янакиев Червенко 

1933" 

BG06RDNP001-19.124-0003-C01 28.2.2020 357 726,75 

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД  

„Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Братя 

Маврикови в гр. Велинград“ BG06RDNP001-19.124-0004-C01 4.3.2021 388 068,05 

ОБЩИНА БЕЛОВО  

„Ремонт на тротоарни 

настилки по бул. 

“Освобождение“ с достъпна 

среда, гр. Белово, Община 

Белово, област Пазарджик“. BG06RDNP001-19.124-0005-C01 10.7.2020 366 309,34 

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД  

Закупуване на оборудване за 

музикалните школи към 

ЦПЛР ОДК Велинград BG06RDNP001-19.124-0006-C01 22.3.2021 20 000,00 

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ 

Реконструкция и 

рехабилитация на част от 

съществуваща улична 

мрежа, тротоари, 

съоръжения и 

принадлежности към тях в 

община Септември, област 

Пазарджик, с подобекти: 

реконструкция и 

рехабилитация на улична 

мрежа в гр.Септември, улица 

"Мусала" BG06RDNP001-19.124-0008-C01 8.12.2020 33 565,85 

 

Остатъчният свободен финансов ресурс е в размер на 34 330,01 лв. 
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УС взе решение да бъде стартирана нова процедура за подбор на проекти по 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 с бюджет 34 330,01 лв. 

Административното звено на МИГ да изготви нови условия за кандидатстване по 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. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

По т.3 от дневния ред, г-жа Мария Тодорова – Митова – Изпълнителен директор на МИГ 

представи на членовете на УС предложение за актуализиране на ИГРГ за 2021г. Актуализацията на 

ИГРГ се налага вследствие на освободилия се финансов ресурс по 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 в размер на 34 330,01 лв. 

УС взе решение да бъде актуализиран ИГРГ 2021г. като приемът по 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 да се реализира в периода 15 юни – 20 

юли 2021г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

                          

 Протоколчик: …………/п/…………  

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

                /Елена Канлиева/  

 

Участвали в заседанието и гласували членове на УС: 

 

1. Елена Иванова Канлиева - …………………/п/………………………….. 

2. Надя Нинова Парпулова - …………………/п/………………………….. 

3. Иван Илиев Пещерски - …………………/п/……………………………… 

4. Емил Иванов Терзийски - …………………/п/…………………………. 

5. Красимира Петкова Кьосева - ……………/п/…………………………… 

6. Вера Савова - ………………………………/п/……………………….. 

 

На основание чл.30, ал.3 от Устава на МИГ, подпис на всички членове на УС без възражение: 

 

1. Елена Иванова Канлиева - …………………/п/………………………….. 

2. Надя Нинова Парпулова - …………………/п/………………………….. 

3. Иван Илиев Пещерски - …………………/п/……………………………… 

4. Емил Иванов Терзийски - …………………/п/…………………………. 

5. Красимира Петкова Кьосева - ……………/п/…………………………… 

6. Вера Савова - ………………………………/п/……………………….. 

7. Иван Огнянов Каменарски - ………………/п/…………………………… 

8. Радослав Иванов Лютаков - ………………/п/…………………………… 

9. Бранимир Александров Георгиев - …………/п/…………………………. 

п – заличена информация по ЗЗЛД  
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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 

 № 219/ 02.04.2021 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 02.04.2021г., с Протокол №121 от 

02.04.2021г. 

ОТНОСНО:  постъпило Уведомително писмо от ДФЗ и 

Решение за отказ от предоставяне на финансова помощ за 

проектно предложение с наименование „Рехабилитация и 

реконструкция на улица и тротоари от осова точка 71 до осова 

точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“ и 

идентификационен № BG06RDNP001-19.124-0009 в ИСУН по 

процедура № BG06RDNP001-19.124 по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г. 

 

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

РЕШИ: 

УС се запозна с предоставената информация и възлага на Изпълнителният директор да 

предприеме необходимите действия предвид освободилия се финансов ресурс по 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.. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п – заличена информация по ЗЗЛД 
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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 

 № 220/ 02.04.2021 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 02.04.2021г., с Протокол №121 от 

02.04.2021г. 

ОТНОСНО:  стартиране на нова процедура за подбор на 

проекти по 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 

 

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

РЕШИ: 

 

Да бъде стартирана нова процедура за подбор на проекти по 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 с бюджет 34 330,01 лв. 

Административното звено на МИГ да изготви нови условия за кандидатстване по 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. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п – заличена информация по ЗЗЛД 
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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 

 № 221/ 02.04.2021 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 02.04.2021г., с Протокол №121 от 

02.04.2021г. 

ОТНОСНО:  Актуализиране на ИГРГ за 2021г. 

 

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

РЕШИ: 

 

Да бъде актуализиран ИГРГ 2021г. като приемът по 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 да се реализира в периода 15 юни – 20 юли 2021г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п – заличена информация по ЗЗЛД 
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