
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 123/28.04.2021 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 28.04.2021г. /сряда/ от 11:00 часа, се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ – Белово, Септември, Велинград.  

Заседанието се проведе онлайн в платформата Zoom. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред. 

В заседанието участваха: Елена Канлиева, Надя Парпулова, Иван Пещерски, Емил 

Терзийски, Вера Савова, Красимира Кьосева и Иван Каменарски.  

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

1. Вземане на решение за стартиране на процедура за увеличаване бюджета на СВОМР на 

МИГ Белово, Септември, Велинград с допълнителни средства, предоставени  в 

изпълнение на Регламент 2020/2022 на Европейския парламент и на Съвета от 

23.12.2020г. за определяне на нови преходни разпоредби във връзка с подпомагането на 

ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021г. и 2022г. и за изменение на регламенти №1305/2013, 

№1306/2013 и 1307/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това 

подпомагане за 2021г. и 2022г. и Регламент № 1308/2013г. по отношение на ресурсите и 

разпределението на това подпомагане за 2021г. и 2022г. 

 

2. Насрочване на Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград за промяна в 

одобрената СВОМР и промяна в Устава на МИГ. 

 

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

запозна членовете на УС с постъпило писмо от МЗХГ с изх. № 91-232 от 08.04.2021г. С 
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изпратеното писмо УО на ПРСР информира МИГ за възникналата възможност за допълнително 

финансиране по мярка 19 Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г.              

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г. 

или Програмата) са осигурени  допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно 

развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през предходния период на Програмата. Те са 

предназначени за осигуряване на финансов ресурс за подготовка на Стратегията за ВОМР с 900 

хил. лв. публични средства  и изпълнение  до юни 2025 година. 

    Допълнителни средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 

2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на 

някой преходни разпоредби във връзка с подпомагането на Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието (ЕФГЗ) през 2021г. и 2021г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (EC) 

№1306/2013  и  (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021г. и 2022г. 

и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане 

за 2021г. и 2022г. 

    За всяка местна инициативна група (МИГ), сумата за която може да кандидатства е до 

799 000лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000лв. за дейности 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията на ВОМР“. 

В срок до 01.06.2021г. в УО на ПРСР да бъде депозирано писмено заявление по реда на чл. 

14, ал.1 от споразумение № РД 50-189 от 29.11.2016г. Към Заявлението се прилагат: 

1. Решение на колективният върховен орган на МИГ за промяна в одобрената СВОМР; 

2. Обосновка на исканата промяна; 

3. Проведено обществено обсъждане за одобрение на исканата промяна от местната 

общност; 

4. Справка на подадените, одобрените и платени проекти; 

5. Справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му; 

6. Други документи, доказващи исканата промяна при необходимост. 

Исканата промяна не трябва да противоречи на приоритетите на стратегията и да са спазени 

условията, които са били предмет на оценка. Увеличението на бюджета и разпределението 

му по мерки в СВОМ следва да бъде балансирано и отразено съответно и в изходните 

индикатори и в индикаторите за резултат. 
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 Управителният съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград обсъди необходимостта от 

промяна и обосновка на исканата промяна: 

Предложението за промяна трябва да бъде изготвено като са съблюдавани следните основни 

моменти: 

- Изпълнение на мерките от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, 

финансирани от ПРСР 2014-2020г. към 31.05.2021г. 

- Процентно съотношение на средствата по мерки при одобрение на Стратегията за 

ВОМР; 

- Цели и приоритети на Стратегията за ВОМР; 

- Изпълнение и неизпълнени индикатори по Стратегията за ВОМР; 

- Интерес на кандидатите по мерките от ПРСР 2014-2020 от Стратегията за ВОМР. 

При така предложената промяна: 

 Средствата да са разпределят балансирано към всички сектори на територията на МИГ 

(стопански, нестопански и публичен) с цел да се осигури балансирано развитие на 

територията. 

 Предложеното разпределение на средствата да е балансирано върху изпълнението на целите  

на стратегията за  Водено  от общностите  местно развитие.  

 Предложеното разпределение на средства да не противоречи на целите и приоритетите на 

Стратегията и се очаква да рефлектира върху изпълнението на всички цели на СВОМР, а 

именно, върху: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, 

НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ 

Приоритет 1 - Постигане на устойчив икономически растеж и създаване на заетост 

Специфична цел 1.2 „Разнообразяване възможностите за  създаване на местен бизнес и 

заетост на населението извън земеделието“ – предвидено е разпределение на средства по Мярка 

6.4.1 /ПРСР/ „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

Приоритет 2 - Повишаване на конкурентоспособността на земеделието и преработващата 

промишленост 

Специфична цел 2.1 „Подобряване ефективността на земеделските стопанства“ – 

предвидено е разпределение на средства по Мярка 4.1.1 /ПРСР/  „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Приоритет 4 - Подобряване на базисната инфраструктура и социалните и основни услуги за 

населението 

Специфична цел 4.1 „Подобряване на основните и социалните услуги за населението“ - 

предвидено е разпределение на средства по Мярка 7.2 /ПРСР/  

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

Приоритет 5 - Развитие на туристическите ресурси и многофункционална туристическа 

инфраструктура 

Специфична цел 5.1 „Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции“ - 

предвидено е разпределение на средства по Мярка 7.5 /ПРСР / „Инвестиции за публично ползване 

в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 

Специфична цел 5.2 „Валоризация на природното и културно наследство и ефективни 

маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация“ - предвидено е разпределение 

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

наследство и традиции“. 

След като се запозна с предоставените материали и направи разисквания МИГ – Белово, 

Септември, Велинград реши да стартира процедура за увеличаване на бюджета на СВОМР на МИГ 

– Белово, Септември, Велинград с допълнителни средства, чрез извършване на промяна в 

одобрената СВОМР, както следва: 

Предложение за  разпределение на допълнителните 799 000 лв. по подмярка 19.2  и 

мотивирано обосновава своето предложение: 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 
Първоначално 

Договорен бюджет 

  

Предложение за 

разпределение за 

допълнителни средства 

Процентно 

разпределение 

на 

допълнителни 

средства 

Процентно 

разпределение 

на първоначален 

бюджет 

1 2   4 5 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
2 933 745,00 % 799 000,00 % 

Мярка 4.1.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
300 000,00 10,23 50 000,00 6,26 
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Мярка 4.2.1 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

100 000,00 3,41 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности“ 

1 000 000,00 34,09 408 000,00 51,06 

Мярка 7.2  „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

1 200 000,00 40,90 300 000,00 37,55 

Мярка 7.5  „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

233 745,00 7,97 30 000,00 3,75 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи 

на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

        

Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на 

специфичните местни 

идентичности и местната 

култура“ 

100 000,00 3,41 11 000,00 1,38 

 

По мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е предвидено да бъдат заложени 

50 000,00 лв. При проведените приеми от МИГ Белово, Септември, Велинград е отчетен интерес по 

мярката и са регистрирани в ИСУН 2020 проектни предложения на стойност, надвишаваща 

бюджета по мярката.  

Бюджет по Мярка 4.1.1 (в лева) 300 000,00 

Общ брой подадени проектни предложения 5 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 890 614.96 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 475 077.48 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 3 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 405 047.98 

Общ брой резервни проектни предложения 1 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 120 327.48 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 4.1.1 (в лева) 10 635,00 

 

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  

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ от СВОМР е 10 635,00 лв., като сума е изключително малка за реализиране на проект. 

Залагането на допълнителни средства по мярката ще позволи в най-пълна степен усвояването на 

остатъчния финансов ресурс след проведените приеми. 

Залагането на допълнителни средства по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ допринася за изпълнение на целите и приоритетите от СВОМР, в частност: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, 

НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ, Приоритет 2 - Повишаване 

на конкурентоспособността на земеделието и преработващата промишленост, Специфична цел 2.1 

„Подобряване ефективността на земеделските стопанства“. Залагането на средстава по мярка 4.1.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ е продиктувано и от необходимостта от постигане на 

неизпълнени към момента индикатори, в т.ч. 1/ Индикатори за цялостното прилагане на 

стратегията за ВОМР и 2/ Индикатори по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

Изпълнението на индикаторите по мярката към31.05.2021г. на база одобрените от МИГ проектни 

предложение може да бъде проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 
Брой 3 

3 100,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 3 

3 100,00% 

Общ обем на инвестициите Лева 600 000 
540 170,00 90,03% 

Брой, подпомогнати стопанства от 

животновъдния сектор 
Брой 2 

1 50,00% 

Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката 
% 40 

  0,00% 

Брой стопанства, въвели нов продукт 

или технология 
Брой 2 

1 50,00% 

Създадени нови насаждения Дка 100   0,00% 

Брой проекти с добавена стойност 

към земеделски продукти 
Брой 1 

1 100,00% 

Създадени работни места Брой 4 4 100,00% 
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Залагаме и следната промяна в изходните индикатори на база заложените допълнителни 

средства: 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 4 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 4 

Общ обем на инвестициите Лева 600 000 650 000 

Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор Брой 2 2 

Дял на младите фермери, финансирани по мярката % 40 40 

Брой стопанства, въвели нов продукт или технология Брой 2 2 

Създадени нови насаждения Дка 100 100 

Брой проекти с добавена стойност към земеделски 

продукти 
Брой 1 1 

Създадени работни места Брой 4 5 

 

По мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ не се 

предлага да бъдат залагани допълнителни средства. При проведените приеми от МИГ Белово, 

Септември, Велинград е отчетен слаб интерес по мярката и са регистрирани в ИСУН 2020 само две 

проектни предложения. Това обстоятелство се потвърждава и от проведените консултации и 

информационни срещи от МИГ Белово, Септември, Велинград.  

Бюджет по Мярка 4.2.1 (в лева) 100 000,00 

Общ брой подадени проектни предложения 2 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 408 016.57 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 200 000.00 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 1 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 100 000.00 

Общ брой резервни проектни предложения 1 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 79 300.00 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 4.2.1 (в лева) 0.00 

 

 

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  

И двете подадени проектни предложения по процедурата са одобрени от МИГ, като едното 

е предложено за финансиране, а другото е със статус „Резерва“. При изпълнение на проекта МИГ 

Белово, Септември, Велинград постига изпълнение на всички специфични за мярката индикатори. 

Изпълнението на индикаторите по мярката на база одобрените от МИГ проектни предложение 

може да бъде проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 1 
1 100,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 1 

1 100,00% 

Общ размер на инвестициите /със 

съфинансиране/ 
Лева 200 000 200534,93 

100,27% 

Брой предприятия, въвели нов продукт 

или технология 
Брой 1 

1 100,00% 

Модернизирани предприятия Брой 1 1 100,00% 

Създадени работни места Брой 3 4 133,33% 

 

По мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е предвидено да бъдат 

заложени 408 000,00 лв. При проведените приеми от МИГ Белово, Септември, Велинград е отчетен 

изключително висок интерес по мярката и са регистрирани в ИСУН 2020 проектни предложения на 

стойност, далеч надвишаваща бюджета по мярката.  

Бюджет по Мярка 6.4.1 (в лева) 1 000 000,00 

Общ брой подадени проектни предложения 16 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 2 988 932.91 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 2 241 699.72 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 5 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 730 765.49 

Общ брой резервни проектни предложения 3 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 780 196.15 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 6.4.1 (в лева) 269 234,51 
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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  

Наличен финансов ресурс след провеждане на първи прием по процедурата е 269 234,51 лв. 

и към настоящият момент МИГ не може де предприеме действия по неговото усвояване, тъй като е 

необходимо ДФЗ да оцени всички одобрени от МИГ проектни предложения. Залагането на 

средства по мярката ще позволи в най-пълна степен усвояването на остатъчния финансов ресурс 

след проведените приеми. На база проведени консултации информационни срещи при реализиране 

на стратегията може да се обобщи, че това е мярката с най-висок интерес от местната общност. С 

включване на допълнителни средства ще се подкрепи местният бизнес и/или ще се създаде нов 

такъв, както и ще се създаде заетост. Това е мярката, която в най-висока степен от всички мерки 

води до създаване на нови работни места, с което ще се постигне намаление на увеличената 

безработица вследствие на разпространението на КОВИД 19. Залагането на допълнителни средства 

по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ допринася за изпълнение на 

целите и приоритетите от СВОМР, в частност: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТ, Приоритет 1 - Постигане на устойчив икономически растеж и създаване на заетост, 

Специфична цел 1.2 „Разнообразяване възможностите за  създаване на местен бизнес и заетост на 

населението извън земеделието“. Залагането на средстава по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности“ е продиктувано и от необходимостта от постигане на неизпълнени към 

момента индикатори, в т.ч. 1/ Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР и 2/ 

Индикатори по 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Изпълнението на 

индикаторите по мярката на база одобрените от МИГ проектни предложение може да бъде 

проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 8 7 87,50% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 8 

7 87,50% 

Общ размер на инвестициите /със 

съфинансиране/ 
Лева 1 250 000 

1 298 466,17 103,88% 

Брой подпомогнати нови туристически 

дейности 
Брой 4 

1 25,00% 

Обем на инвестициите в туризъм Лева 500 000 
40395,57 8,08% 
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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  

Брой подпомогнати бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги  
Брой 4 

5 125,00% 

Обем на инвестициите в нови, не 

туристически услуги 
Лева 300 000 

472 813,98 157,60% 

Брой подпомогнати нови дейности в 

стопанствата 
Брой 4 

1 25,00% 

Брой реализирани иновации – нова услуга 

за територията 
Брой 1 

4 400,00% 

Подпомогнати микропредприятия в сферата 

на техническите услуги 
Брой 2 

2 100,00% 

Общ брой създадени работни места  Брой 14 
19 135,71% 

 

Залагаме и следната промяна в изходните индикатори: 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 8 10 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 8 10 

Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/ Лева 1 250 000 1 658 000 

Брой подпомогнати нови туристически дейности Брой 4 4 

Обем на инвестициите в туризъм Лева 500 000 500 000 

Брой подпомогнати бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги  
Брой 4 6 

Обем на инвестициите в нови, не туристически 

услуги 
Лева 300 000 450 000 

Брой подпомогнати нови дейности в стопанствата Брой 4 4 

Брой реализирани иновации – нова услуга за 

територията 
Брой 1 1 

Подпомогнати микропредприятия в сферата на 

техническите услуги 
Брой 2 2 
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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, 
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Общ брой създадени работни места  Брой 14 17 

 

По мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ е предвидено да бъдат заложени 300 000,00 лв. При 

проведените приеми от МИГ Белово, Септември, Велинград е отчетен висок интерес по мярката и 

са регистрирани в ИСУН 2020 проектни предложения на стойност, надвишаваща бюджета по 

мярката.  

Бюджет по Мярка 7.2 (в лева) 1 200 000,00 

Общ брой подадени проектни предложения 9 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 2 308 349.23 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 2 308 349.23 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 6 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 1 165 670.99 

Общ брой резервни проектни предложения 0 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 0.00 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 7.2 (в лева) 34 329.01 

 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР: 34 329.01лв. и 

МИГ е стартирал процедура за отваряне на прием на проектни предложения в края на месец юни 

2021г. Инфраструктурните проекти в публичният сектор носят най-големи обществени изгоди. От 

тях се ползват най-голям брой жители на територията на МИГ. Техните цели са насочени към 

повишаване на общественото благосъстояние, а ефективността им се свързва, както с повишеният 

икономически растеж и подобреното качество на обществените услуги, така и с рационалното 

използване на бюджетните ресурси. Залагането на допълнителни средства по Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ допринася за изпълнение на целите и приоритетите от СВОМР, в частност: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА, Приоритет 4 - Подобряване на базисната инфраструктура и социалните и основни 

услуги за населението, Специфична цел 4.1 „Подобряване на основните и социалните услуги за 

населението“. Залагането на средстава по мярка Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
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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  

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е 

продиктувано и от необходимостта от постигане на неизпълнени към момента индикатори, в т.ч. 1/ 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР и 2/ Индикатори по Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. Изпълнението на индикаторите по мярката на база одобрените от МИГ проектни 

предложение може да бъде проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 4 
6 150,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 3 

4 133,33% 

Общ размер на инвестициите Лева 1 200 000 1 195 036,33 99,59% 

Брой проекти за изграждане/подобряване 

на сгради, свързани с предоставяне на 

обществени услуги 

Брой 1 

  0,00% 

Изградени или ремонтирани детски и 

спортни площадки 
Брой  3 

  0,00% 

Заведения за социални услуги с 

подобрена база 
Брой 1 

  0,00% 

Подобрени младежки и спортни 

центрове 
Брой 1 

  0,00% 

Подобрени културни центрове Брой 2 2 100,00% 

Подменени улични осветителни тела Брой 40 
  0,00% 

Създадени работни места  Брой 4   0,00% 

Население, облагодетелствано от дребно 

мащабните инвестиции 
Брой 30000 

34335 114,45% 

 

Залагаме и следната промяна в изходните индикатори: 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 4 7 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 4 
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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  

Общ размер на инвестициите Лева 1 200 000 1 500 000 

Брой проекти за изграждане/подобряване на 

сгради, свързани с предоставяне на обществени 

услуги 

Брой 1 1 

Изградени или ремонтирани детски и спортни 

площадки 
Брой  3 3 

Заведения за социални услуги с подобрена база Брой 1 1 

Подобрени младежки и спортни центрове Брой 1 1 

Подобрени културни центрове Брой 2 2 

Подменени улични осветителни тела Брой 40 40 

Създадени работни места  Брой 4 4 

Население, облагодетелствано от дребно 

мащабните инвестиции 
Брой 30000 30000 

 

По Мярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ е предвидено да бъдат заложени 30 000,00 лв. При проведените приеми от МИГ 

Белово, Септември, Велинград е отчетен интерес по мярката и са регистрирани в ИСУН 2020 

проектни предложения на стойност, която напълно покрива бюджета по мярката.  

Бюджет по Мярка 7.5 (в лева) 233 745.00 

Общ брой подадени проектни предложения 3 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 217 990.19 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 217 990.19 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 3 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 208 974.99 

Общ брой резервни проектни предложения 0 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 0.00 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 7.5 (в лева) 24 770,01 

 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР: 24 770,01 лв. В одобрената 

СВОМР минимална стойност на допустимите разходи е 30 000 лв., а интензитетът на БФП е 100%. 

Залагането на средства по мярката ще позволи в най-пълна степен усвояването на остатъчния 

финансов ресурс след проведените приеми. Най-силна страна за развитие на територията на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград е туризма на база наличието на множество минерални води, био 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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разнообразие, съхранена природа, разнообразен релеф. По време на проведените консултации и 

информационни срещи е отчетен интерес по мярката, като същевременно считаме, че 

инфраструктурата за отдих, туристическата инфраструктура е приоритетна за територията на МИГ. 

Залагането на допълнителни средства по Мярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ допринася за изпълнение на целите и 

приоритетите от СВОМР, в частност: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, Приоритет 5 - Развитие на 

туристическите ресурси и многофункционална туристическа инфраструктура, Специфична цел 5.1 

„Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции“. Залагането на средстава по Мярка 7.5  

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е 

продиктувано и от необходимостта от постигане на неизпълнени към момента индикатори, в т.ч. 1/ 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР и 2/ Индикатори по Мярка 7.5  

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 

Изпълнението на индикаторите по мярката на база одобрените от МИГ проектни предложение 

може да бъде проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 3 
3 100,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 3 

3 100,00% 

Общ размер на инвестициите Лева 233 745 208 974,99 89,40% 

Брой посетители на подкрепените 

атракции  
Брой 10 000 

7000 70,00% 

Брой развити туристически 

атракции/обекти 
Брой 2 

1 50,00% 

Брой туристически или посетителски 

центрове, подпомогнати по мярката 
Брой 1 

1 100,00% 

Удовлетвореност на посетителите от 

атракциите и информационните услуги 
% 80 

100 125,00% 
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Население, облагодетелствано от 

инвестициите в туризма 
Брой 30000 

9997 33,32% 

 

Залагаме и следната промяна в изходните индикатори: 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 3 6 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 4 

Общ размер на инвестициите Лева 233 745 263 745 

Брой посетители на подкрепените атракции  Брой 10 000 10 000 

Брой развити туристически атракции/обекти Брой 2 2 

Брой туристически или посетителски центрове, 

подпомогнати по мярката 
Брой 1 1 

Удовлетвореност на посетителите от атракциите и 

информационните услуги 
% 80 80 

Население, облагодетелствано от инвестициите в 

туризма 
Брой 30000 30000 

 

По Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура“ е предвидено да бъдат заложени 11 000,00 лв. При проведените 

приеми от МИГ Белово, Септември, Велинград е отчетен интерес по мярката и са регистрирани в 

ИСУН 2020 проектни предложения на стойност, която напълно покрива бюджета по мярката.  

Бюджет по Мярка 21 (в лева) 100 000.00 

Общ брой подадени проектни предложения 10 

Обща стойност на всички подадени проектни предложения 111 967.94 

Обща стойност на подадените проектни предложения БФП (в лева) 111 967.94 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 9 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 97 770.33 

Общ брой резервни проектни предложения 0 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 0.00 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 21 (в лева) 2 229,67 

 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура“ от СВОМР: 2 229,67 лв., като в 

допълнение, вследствие на отказ от изпълнение на подписан АДБФП по мярката се освобождава 
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ресурс от още 6800,00 лв.. Залагането на средства по мярката ще позволи в най-пълна степен 

усвояването на остатъчния финансов ресурс след проведените приеми. 

По време на проведените консултации и информационни срещи е отчетен интерес по 

мярката, като същевременно считаме, че съхраняването, развитието и валоризирането на 

специфичните местни идентичности и местната култура са приоритетни за територията на МИГ. 

Залагането на допълнителни средства по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура“ допринася за изпълнение на целите и 

приоритетите от СВОМР, в частност: СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, Приоритет 5 - Развитие на 

туристическите ресурси и многофункционална туристическа инфраструктура, Специфична цел 5.2 

„Валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама на 

територията като туристическа дестинация“. Залагането на средстава по Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“ е 

продиктувано и от необходимостта от постигане на неизпълнени към момента индикатори, в т.ч. 1/ 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР и 2/ Индикатори по Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната 

култура“. Изпълнението на индикаторите по мярката на база одобрените от МИГ проектни 

предложение може да бъде проследено в следващата таблица: 

Индикатор Мярка Цел 2023 

Постигнато 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Изпълнение 

/одобрени 

проектни 

предложения/ 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 4 
9 225,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 4 

9 225,00% 

Общ размер на инвестициите Лева 100000 103 767,94 103,77% 

Организирани и проведени фестивали и 

събития, свързани с местното културно 

наследство 

Брой 2 

3 150,00% 

Възстановени и подобрени обекти от 

културно -историческото наследство 
Брой 1 

1 100,00% 

Проучвания, свързани с културно 

наследство 
Брой 1 

1 100,00% 
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Създадени или обновени исторически 

сбирки 
Брой 1 

1 100,00% 

Проведени маркетингови и рекламни 

кампании и събития, свързани с 

валоризацията на местното културно 

наследство и местните идентичности 

Брой 2 

1 50,00% 

Събития, свързани със съхраняване и 

популяризиране на местните 

идентичности  

Брой 3 

37 1233,33% 

Удовлетвореност на посетителите от 

проведените събития 
% 80 

90 112,50% 

 

Залагаме и следната промяна в изходните индикатори: 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 4 8 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 4 4 

Общ размер на инвестициите Лева 100000 111000 

Организирани и проведени фестивали и събития, 

свързани с местното културно наследство 
Брой 2 3 

Възстановени и подобрени обекти от културно -

историческото наследство 
Брой 1 1 

Проучвания, свързани с културно наследство Брой 1 1 

Създадени или обновени исторически сбирки Брой 1 1 

Проведени маркетингови и рекламни кампании и 

събития, свързани с валоризацията на местното 

културно наследство и местните идентичности 

Брой 2 4 

Събития, свързани със съхраняване и 

популяризиране на местните идентичности  
Брой 3 4 

Удовлетвореност на посетителите от проведените 

събития 
% 80 80 

Изпълнението на общите за СВОМР индикатори на база одобрените от МИГ проектни 

предложение може да бъде проследено в следващата таблица: 
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Индикатор Мярка 

Цел за 

периода 2014 – 

2020 според 

СВОМР 

Постигнато  Изпълнение  

Брой проекти, финансирани по 

Стратегията 
Брой 45 51 

113,33% 

Брой подадени заявления за 

подпомагане  
Брой 65 82 

126,15% 

Брой на одобрените заявения Брой 45 51 113,33% 

Стойност на одобрените заявления Лева 8 200 000 8 022 253,37 97,83% 

Брой на сключените договори Брой 60 35 58,33% 

Стойност на сключените договори Лева 8000000 4164748,67 52,06% 

Стойност на изплатените проекти Лева 6500000 2 618 141,71 40,28% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

Стратегията 
Брой 40 

41 102,50% 

Брой на МСП, получаващи подкрепа Брой 6 17 283,33% 

Брой реализирани иновации в МСП Брой 1 1 100,00% 

Брой предприятия, въвели нови 

процеси за безопасни и здравословни 

условия на труд 

Брой 3 

6 200,00% 

Общ брой дейности, свързани с 

подпомагане на уязвими групи и 

маргинализирани общности 

Брой 12 

21 175,00% 

Брой  предприятия от аграрен сектор, 

с въведена модернизация и / или 

иновация 

Брой 4 

4 100,00% 

Брой консултации, организирани или 

осъществени от МИГ 
Брой 56 

100 178,57% 

Брой дейности за популяризиране на 

Стратегията 
Брой 55 

64 116,36% 

Дял от населението на територията, 

което се ползва от проектите по 

Стратегията 

% 55 

  0,00% 

Дял от населението на МИГ, което се 

е ползвало от проектите по 

Стратегията 

% 12 

  0,00% 

Създадени работни места Брой 55 103 187,27% 

 

Залагаме и следната промяна в изходните индикатори: 
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Индикатор Мярка 

Цел за периода 

2014 – 2020 

според СВОМР 

Цел за периода 

до 2025 според 

СВОМР 

Брой проекти, финансирани по Стратегията Брой 45 58 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой 65 78 

Брой на одобрените заявения Брой 45 58 

Стойност на одобрените заявления Лева 8 200 000 9 355 000 

Брой на сключените договори Брой 60 73 

Стойност на сключените договори Лева 8000000 9 000 000 

Стойност на изплатените проекти Лева 6500000 7 200 000 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

Стратегията 
Брой 40 49 

Брой на МСП, получаващи подкрепа Брой 6 6 

Брой реализирани иновации в МСП Брой 1 1 

Брой предприятия, въвели нови процеси за 

безопасни и здравословни условия на труд 
Брой 3 3 

Общ брой дейности, свързани с подпомагане 

на уязвими групи и маргинализирани 

общности 

Брой 12 12 

Брой  предприятия от аграрен сектор, с 

въведена модернизация и / или иновация 
Брой 4 4 

Брой консултации, организирани или 

осъществени от МИГ 
Брой 56 66 

Брой дейности за популяризиране на 

Стратегията 
Брой 55 60 

Дял от населението на територията, което се 

ползва от проектите по Стратегията 
% 55 55 

Дял от населението на МИГ, което се е 

ползвало от проектите по Стратегията 
% 12 12 

Създадени работни места Брой 55 59 

 

При разпределението на средствата в размер на 799 000,00 лв. МИГ Белово, Септември, 

Велинград съблюдава да не се нарушава процентното съотношение между публични и частни 

мерки и се цели чрез предложеното разпределение да се обхванат всички заинтересовани страни. 
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Съотношението съгласно предложеното разпределение частни мерки : публични мерки = 57% : 

43%. 

 

 За дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ 

към Споразумение № РД 50-189 от 29.11.2016г. да бъдат добавени 114 000,00 лева допълнителна 

финансова подкрепа. 

 

Предложение за  промени в финансовите параметри на мерките от ПРСР заложени в 

СВОМР: 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

Предложение за промяна в финансови 

параметри 

Първоначално Договорени финансови 

параметри 

1 2 3 

Мярка 7.2  „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура“ 

Минимален размер на БФП - 20 000,00 лв Минимален размер на БФП - 20 000,00 лв 

Максимален размер на БФП - 390 000,00 лв Максимален размер на БФП - 100 000,00 лв 

Минамален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 20 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 20 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 390 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 100 000,00 лв. 

Мярка 7.5  „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Минимален размер на БФП - 30 000,00 лв. Минимален размер на БФП - 5 000,00 лв. 

Максимален размер на БФП - 80 000,00 лв. Максимален размер на БФП - 10 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 30 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 5 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 80 000,00 лв 

Максимален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 10 000,00 лв. 
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Мярка 21 

„Съхраняване, развитие 

и валоризиране на 

специфичните местни 

идентичности и 

местната култура“ 

Минимален размер на БФП - 5 000,00 лв Минимален размер на БФП - 2 000,00 лв. 

Максимален размер на БФП - 20 000,00 лв Максимален размер на БФП - 5 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 5 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 2 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 20 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите 

разхои по проект - 5 000,00 лв. 

 

Промените във финансовите параметри на мерките от ПРСР заложени в СВОМР са с цел да 

се разшири обхвата на допустимост и дейност.  

При изпълнение на сключените договори по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“ се наблюдава силно 

затруднение във финансовото обезпечаване на проектите. Бенефициенти са основно читалища и 

НПО, които не извършват стопанска дейност, не реализират печалби и не притежават свободни 

финансови ресурси. От друга страна поради същото не могат да получат кредит, тъй като не 

разполагат с възможност да предоставят обезпечение. Налице е и бенефициент, който подаде 

заявление за отказ от изпълнение на вече сключен договор за БФП, поради липса на финансова 

възможност да изпълни проекта. В МИГ е постъпила информация от всички бенефициенти по 

действащите договори за наличие на финансов проблем. Поради изложеното предлагаме да бъде 

намален размера минималната и максимална БФП, както и размера на минималните и максимални 

общо допустими разходи. Извършването на промяната ще даде възможност да бъдат одобрени 

повече на брой проекти и да бъдат подпомогнати повече бенефициенти. 

По отношение на Мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и Мярка 7.5  „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ се предлага също изменение 

на размера минималната и максимална БФП, както и размера на минималните и максимални общо 

допустими разходи. В тези две мерки така направените промени ще предоставят възможност да 

бъдат одобрени повече на брой проекти и да бъдат подпомогнати повече бенефициенти. На 
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територията на общината функционират три общини и с промяната ще се предостави възможност и 

за трите общини. 

За извършване на промяна в одобрената СВОМР следва да бъде извършено обществено 

обсъждане, което да стартира на 28.04.2021г. е да приключи на 20.05.2021г. Всички предложения и 

коментари от проведеното обществено обсъждане на бъдат предоставени на заседание на Общото 

събрание за тяхното разглеждане. 

Предложените промени се подложиха на гласуване: 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

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

предложи на УС във връзка с изложеното в точка първа от дневният ред да бъде обявено Общо 

събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград за вземе на решение за промяна в одобрената 

СВОМР. 

Г-жа Елена Канлиева предложи да бъде включена и точка за промяна в Устава на МИГ. 

Изминалата година със стриктни противоепидемични мерки силно затрудни работата на УС, като 

пътувания и събирания. КОВИД 19 наложи нов начин на работа, а именно активно използване на 

интернет платформи за провеждане на срещи и мероприятия. Необходимо е устава на МИГ да бъде 

променен с въвеждане на новостите и разширяване на възможностите за работа на УС и ОС – 

провеждане на заседание, чрез онлайн платформи, начин на подписване на протоколи от онлайн 

заседания. 

Г-жа Красимира Кьосева предложи при извършване на промяна в УС на МИГ да бъде 

намален членският внос на членовете на стопанският сектор на МИГ. Сега определеният размер е 

50,00 лв., който силно затруднява фирмите в КОВИД кризата. 

Г-н Каменарски предложи обявяване на заседание на Общото събрани да се извършва за 

срок от седем дни, вместо един месец, както е действащата норма на Устава. 

След като обсъди всички постъпили предложения Управителния съвет на МИГ реши да 

открие процедура за промяна на Устава на МИГ, както следва: 
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Действаща норма: Предложение за промяна: 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 23, ал. 4 – Поканата се 

поставя на мястото за обявление на сградата, 

където се намира управлението на 

сдружението, най-малко един месец преди 

насроченият ден. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 23, ал. 4 – Поканата се 

поставя на мястото за обявление на сградата, 

където се намира управлението на сдружението, 

най-малко седем дни преди насроченият ден. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 29, ал. 1 – 

Управителният съвет се свиква на заседания 

най- малко един път на три месеца. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 29, ал. 1 – Управителният 

съвет се свиква на заседания най- малко един 

път на три месеца. Заседанията се провеждат 

присъствено, неприсъствено чрез гласуване 

по телефона или чрез използване на онлайн 

платформи.  

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.1 – Заседанието на 

Управителният съвет е редовно, ако на него 

присъстват най-малко от 2/3 от членовете му. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.1 – Заседанието на 

Управителният съвет е редовно, ако в него 

вземат участие най-малко от 2/3 от членовете 

му. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.2 – за 

присъстващ се счита и този член, с когото е 

установена двустранна или друга връзка, 

позволяваща установяване на самоличността 

му и участието му в дискусията. Гласуването 

на този член се удостоверява с подпис в 

протокола на ръководещият заседанието. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.2 – за участващ в 

неприсъствено заседание се приема този член, 

с когото е установена двустранна или друга 

връзка, позволяваща установяване на 

самоличността му и участието му в дискусията. 

Гласуването на този член се удостоверява с 

подпис в протокола на ръководещият 

заседанието. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.3 – Управителният 

съвет може да взема решения и неприсъствено, 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.3 – Управителният 

съвет може да взема решения и неприсъствено, 
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ако протоколът с решенията бъде подписан 

без възражения от всички членове на 

Управителният съвет. 

 

като протоколът с решенията се подписва от 

всички членове взели участие в заседанието. 

Раздел V. Имущество и финансови 

средства, чл. 13, ал.2, буква Б – Юридически 

лица, представители на стопанският сектор – 

50,00 лв. 

Раздел V. Имущество и финансови 

средства, чл. 13, ал.2, буква Б – Юридически 

лица, представители на стопанският сектор – 

20,00 лв. 

 

Всички предложения за промени в Устава на МИГ – Белово, Септември, Велинград следва 

да бъдат публично оповестени и да бъде проведено обществено обсъждане. Всички коментари и 

предложения от проведеното общественото обсъждане да бъдат внесени ведно с предложението за 

промяна в Общото събрание на МИГ. 

 

След като се запозна с изложената информация и материали УС на МИГ реши: 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – 

Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на 

Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 28.05.2021г. от 15.00 ч. в голяма зала на 

НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927г.“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2 /офиса на МИГ/, при следният  

 

Дневен ред: 

1. Разглеждане на постъпили мнения, предложения и коментари от проведено обществено 

обсъждане за промяна в Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград, одобрена със Споразумение № РД 50-189 от 259.11.2016 

год. 

2. Промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград, одобрена със Споразумение № РД 50-189 от 29.11.2016 год. 

3. Промяна в Устава на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

 

Всички материали, свързани с дневния ред на общото събрание да се публикуват на 

интернет страницата на МИГ и да са на разположение на членовете в работно време в офиса 

на МИГ – Белово, Септември, Велинград. Поканата за свикване на общото събрание, 
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съгласно чл. 23, ал.4 от Устава на МИГ да бъде оповестена на всички заинтересовани, чрез 

поставяне на информационното табло пред офиса на МИГ и на сградата в която се 

помещава офиса на МИГ, най-малко един месец преди насрочената дата. Поставянето на 

поканата да бъде извършено от Техническият сътрудник на МИГ – Диана Николова и 

Експерт прилагане на СВОМР – Александър Минов. 

 

 

 

Гласуване: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 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 
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РЕШЕНИЕ 

№ 223 / 28.04.2021г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 28.04.2021г., с Протокол № 123 от 

28.04.2021г. 

ОТНОСНО: Вземане на решение за стартиране на 

процедура за увеличаване бюджета на СВОМР на МИГ Белово, 

Септември, Велинград с допълнителни средства, предоставени  в 

изпълнение на Регламент 2020/2022 на Европейския парламент и 

на Съвета от 23.12.2020г. за определяне на нови преходни 

разпоредби във връзка с подпомагането на ЕЗФРСР и от ЕФГЗ 

през 2021г. и 2022г. и за изменение на регламенти №1305/2013, 

№1306/2013 и 1307/2013 по отношение на ресурсите и 

разпределението на това подпомагане за 2021г. и 2022г. и 

Регламент № 1308/2013г. по отношение на ресурсите и 

разпределението на това подпомагане за 2021г. и 2022г. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Стартира на процедура за увеличаване бюджета на СВОМР на МИГ Белово, Септември, 

Велинград с допълнителни средства, предоставени  в изпълнение на Регламент 2020/2022 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23.12.2020г. за определяне на нови преходни разпоредби 

във връзка с подпомагането на ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021г. и 2022г. и за изменение на 

регламенти №1305/2013, №1306/2013 и 1307/2013 по отношение на ресурсите и разпределението 

на това подпомагане за 2021г. и 2022г. и Регламент № 1308/2013г. по отношение на ресурсите и 

разпределението на това подпомагане за 2021г. и 2022г. 

 

УС Предлага МИГ да кандидатства за допълнителните 799 000 лв. по подмярка 19.2  

със следното разпределение: 
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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  

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 
Първоначално 

Договорен бюджет 

  

Предложение за 

разпределение за 

допълнителни средства 

Процентно 

разпределение 

на 

допълнителни 

средства 

Процентно 

разпределение 

на първоначален 

бюджет 

1 2   4 5 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
2 933 745,00 % 799 000,00 % 

Мярка 4.1.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
300 000,00 10,23 50 000,00 6,26 

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

100 000,00 3,41 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности“ 

1 000 000,00 34,09 408 000,00 51,06 

Мярка 7.2  „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

1 200 000,00 40,90 300 000,00 37,55 

Мярка 7.5  „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

233 745,00 7,97 30 000,00 3,75 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи 

на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

        

Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на 

специфичните местни 

идентичности и местната 

култура“ 

100 000,00 3,41 11 000,00 1,38 

 

УС на МИГ предлага следната промяна в изходните индикатори на база заложените 

допълнителни средства: 

Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 4 
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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  

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 4 

Общ обем на инвестициите Лева 600 000 650 000 

Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор Брой 2 2 

Дял на младите фермери, финансирани по мярката % 40 40 

Брой стопанства, въвели нов продукт или технология Брой 2 2 

Създадени нови насаждения Дка 100 100 

Брой проекти с добавена стойност към земеделски 

продукти 
Брой 1 1 

Създадени работни места Брой 4 5 

 

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“  

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 8 10 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 8 10 

Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/ Лева 1 250 000 1 658 000 

Брой подпомогнати нови туристически дейности Брой 4 4 

Обем на инвестициите в туризъм Лева 500 000 500 000 

Брой подпомогнати бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги  
Брой 4 6 

Обем на инвестициите в нови, не туристически 

услуги 
Лева 300 000 450 000 

Брой подпомогнати нови дейности в стопанствата Брой 4 4 

Брой реализирани иновации – нова услуга за 

територията 
Брой 1 1 

Подпомогнати микропредприятия в сферата на 

техническите услуги 
Брой 2 2 

Общ брой създадени работни места  Брой 14 17 
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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  

Мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“  

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 4 7 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 4 

Общ размер на инвестициите Лева 1 200 000 1 500 000 

Брой проекти за изграждане/подобряване на 

сгради, свързани с предоставяне на обществени 

услуги 

Брой 1 1 

Изградени или ремонтирани детски и спортни 

площадки 
Брой  3 3 

Заведения за социални услуги с подобрена база Брой 1 1 

Подобрени младежки и спортни центрове Брой 1 1 

Подобрени културни центрове Брой 2 2 

Подменени улични осветителни тела Брой 40 40 

Създадени работни места  Брой 4 4 

Население, облагодетелствано от дребно 

мащабните инвестиции 
Брой 30000 30000 

 

По Мярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“  

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 3 6 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 4 

Общ размер на инвестициите Лева 233 745 263 745 

Брой посетители на подкрепените атракции  Брой 10 000 10 000 

Брой развити туристически атракции/обекти Брой 2 2 

Брой туристически или посетителски центрове, 

подпомогнати по мярката 
Брой 1 1 

Удовлетвореност на посетителите от атракциите и 

информационните услуги 
% 80 80 

Население, облагодетелствано от инвестициите в 

туризма 
Брой 30000 30000 
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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 Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура“  

Индикатор Мярка Цел 2023 Цел 2025 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 4 8 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 4 4 

Общ размер на инвестициите Лева 100000 111000 

Организирани и проведени фестивали и събития, 

свързани с местното културно наследство 
Брой 2 3 

Възстановени и подобрени обекти от културно -

историческото наследство 
Брой 1 1 

Проучвания, свързани с културно наследство Брой 1 1 

Създадени или обновени исторически сбирки Брой 1 1 

Проведени маркетингови и рекламни кампании и 

събития, свързани с валоризацията на местното 

културно наследство и местните идентичности 

Брой 2 4 

Събития, свързани със съхраняване и 

популяризиране на местните идентичности  
Брой 3 4 

Удовлетвореност на посетителите от проведените 

събития 
% 80 80 

 

УС на МИГ предлага промяна в общите изходните индикатори: 

 

Индикатор Мярка 

Цел за периода 

2014 – 2020 

според СВОМР 

Цел за периода 

до 2025 според 

СВОМР 

Брой проекти, финансирани по Стратегията Брой 45 58 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой 65 78 

Брой на одобрените заявения Брой 45 58 

Стойност на одобрените заявления Лева 8 200 000 9 355 000 

Брой на сключените договори Брой 60 73 

Стойност на сключените договори Лева 8000000 9 000 000 

Стойност на изплатените проекти Лева 6500000 7 200 000 
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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  

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

Стратегията 
Брой 40 49 

Брой на МСП, получаващи подкрепа Брой 6 6 

Брой реализирани иновации в МСП Брой 1 1 

Брой предприятия, въвели нови процеси за 

безопасни и здравословни условия на труд 
Брой 3 3 

Общ брой дейности, свързани с подпомагане 

на уязвими групи и маргинализирани 

общности 

Брой 12 12 

Брой  предприятия от аграрен сектор, с 

въведена модернизация и / или иновация 
Брой 4 4 

Брой консултации, организирани или 

осъществени от МИГ 
Брой 56 66 

Брой дейности за популяризиране на 

Стратегията 
Брой 55 60 

Дял от населението на територията, което се 

ползва от проектите по Стратегията 
% 55 55 

Дял от населението на МИГ, което се е 

ползвало от проектите по Стратегията 
% 12 12 

Създадени работни места Брой 55 59 

 

УС предлага МИГ за кандидатства за допълнителни средства за дейности по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ към Споразумение № РД 50-

189 от 29.11.2016г. да бъдат добавени в размер на 114 000,00 лева. 

 

УС на МИГ предлага следните  промени в финансовите параметри на мерките от 

ПРСР заложени в СВОМР: 

 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

Предложение за промяна в финансови 

параметри 

Първоначално Договорени финансови 

параметри 

1 2 3 

Мярка 7.2  „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването или 

Минимален размер на БФП - 20 000,00 лв Минимален размер на БФП - 20 000,00 лв 
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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  

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура“ 

Максимален размер на БФП - 390 000,00 лв Максимален размер на БФП - 100 000,00 лв 

Минамален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 20 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 20 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 390 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 100 000,00 лв. 

Мярка 7.5  „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Минимален размер на БФП - 30 000,00 лв. Минимален размер на БФП - 5 000,00 лв. 

Максимален размер на БФП - 80 000,00 лв. Максимален размер на БФП - 10 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 30 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 5 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 80 000,00 лв 

Максимален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 10 000,00 лв. 

Мярка 21 

„Съхраняване, развитие 

и валоризиране на 

специфичните местни 

идентичности и 

местната култура“ 

Минимален размер на БФП - 5 000,00 лв Минимален размер на БФП - 2 000,00 лв. 

Максимален размер на БФП - 20 000,00 лв Максимален размер на БФП - 5 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 5 000,00 лв. 

Минамален размер на общо допустимите 

разходи по проект - 2 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите разходи 

по проект - 20 000,00 лв. 

Максимален размер на общо допустимите 

разхои по проект - 5 000,00 лв. 

 

За извършване на промяна в одобрената СВОМР следва да бъде извършено обществено 

обсъждане, което да стартира на 28.04.2021г. е да приключи на 20.05.2021г. 

 Настоящото Решение с предложения за изменение на СВОМР и всички предложения и 

коментари от проведеното обществено обсъждане на бъдат предоставени на заседание на Общото 

събрание за тяхното разглеждане. 
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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  

Управителния съвет на МИГ реши да открие процедура за промяна на Устава на 

МИГ, както следва: 

Действаща норма: Предложение за промяна: 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 23, ал. 4 – Поканата се 

поставя на мястото за обявление на сградата, 

където се намира управлението на 

сдружението, най-малко един месец преди 

насроченият ден. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 23, ал. 4 – Поканата се 

поставя на мястото за обявление на сградата, 

където се намира управлението на сдружението, 

най-малко седем дни преди насроченият ден. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 29, ал. 1 – 

Управителният съвет се свиква на заседания 

най- малко един път на три месеца. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 29, ал. 1 – Управителният 

съвет се свиква на заседания най- малко един 

път на три месеца. Заседанията се провеждат 

присъствено, неприсъствено чрез гласуване 

по телефона или чрез използване на онлайн 

платформи.  

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.1 – Заседанието на 

Управителният съвет е редовно, ако на него 

присъстват най-малко от 2/3 от членовете му. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.1 – Заседанието на 

Управителният съвет е редовно, ако в него 

вземат участие най-малко от 2/3 от членовете 

му. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.2 – за 

присъстващ се счита и този член, с когото е 

установена двустранна или друга връзка, 

позволяваща установяване на самоличността 

му и участието му в дискусията. Гласуването 

на този член се удостоверява с подпис в 

протокола на ръководещият заседанието. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.2 – за участващ в 

неприсъствено заседание се приема този член, 

с когото е установена двустранна или друга 

връзка, позволяваща установяване на 

самоличността му и участието му в дискусията. 

Гласуването на този член се удостоверява с 

подпис в протокола на ръководещият 

заседанието. 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.3 – Управителният 

Раздел VI. Органи на управление и 

представителство, чл. 30, ал.3 – Управителният 
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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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съвет може да взема решения и неприсъствено, 

ако протоколът с решенията бъде подписан 

без възражения от всички членове на 

Управителният съвет. 

 

съвет може да взема решения и неприсъствено, 

като протоколът с решенията се подписва от 

всички членове взели участие в заседанието. 

Раздел V. Имущество и финансови 

средства, чл. 13, ал.2, буква Б – Юридически 

лица, представители на стопанският сектор – 

50,00 лв. 

Раздел V. Имущество и финансови 

средства, чл. 13, ал.2, буква Б – Юридически 

лица, представители на стопанският сектор – 

20,00 лв. 

 

Всички предложения за промени в Устава на МИГ – Белово, Септември, Велинград следва 

да бъдат публично оповестени и да бъде проведено обществено обсъждане. Всички коментари и 

предложения от проведеното общественото обсъждане да бъдат внесени ведно с предложението за 

промяна в Общото събрание на МИГ. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

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 
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РЕШЕНИЕ 

 №  224 / 28.04.2021г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 28.04.2021г., с Протокол № 123 от 

28.04.2021г. 

ОТНОСНО:  Насрочване на Общо събрание 

на МИГ – Белово, Септември, Велинград за 

промяна в одобрената СВОМР и промяна в 

Устава на МИГ. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо 

събрание на Сдружението на 28.05.2021г. от 15.00 ч. в голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий 

– 1927г.“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2 /офиса на МИГ/, при следният  

 

Дневен ред: 

 

1. Разглеждане на постъпили мнения, предложения и коментари от проведено обществено 

обсъждане за промяна в Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград, одобрена със Споразумение № РД 50-189 от 259.11.2016 

год. 

2. Промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград, одобрена със Споразумение № РД 50-189 от 29.11.2016 год. 

3. Промяна в Устава на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

 

Всички материали, свързани с дневния ред на общото събрание да се публикуват на 

интернет страницата на МИГ и да са на разположение на членовете в работно време в офиса 

на МИГ – Белово, Септември, Велинград. Поканата за свикване на общото събрание, 
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съгласно чл. 23, ал.4 от Устава на МИГ да бъде оповестена на всички заинтересовани, чрез 

поставяне на информационното табло пред офиса на МИГ и на сградата в която се 

помещава офиса на МИГ, най-малко един месец преди насрочената дата. Поставянето на 

поканата да бъде извършено от Техническият сътрудник на МИГ – Диана Николова и 

Експерт прилагане на СВОМР – Александър Минов. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

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 
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