
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№  128 / 25.08.2021 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 25.08.2021г. /сряда/ в 11:00 часа, се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ 

– Белово, Септември, Велинград.  

Заседанието се проведе онлайн в платформата Zoom и присъствено. В офиса на МИГ 

присъстваха Красимира Кьосева и Емил Терзийски. В платформа Zoom се включиха Елена 

Иванова Канлиева, Надя Нинова Парпулова, Вера Савова, Иван Огнянов Каменарски и Иван 

Пещерски. 

На членовете бяха изпратени всички материали по дневния ред на 24.08.2021г. по 

електронна поща на всеки член. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Одобряване на Индикативен годишен работен график за прием по мерките от СВОМР на 

МИГ – Белово, Септември, Велинград за 2022г.       

                                               

Предварително обявеният дневен ред се подложи на разискване. От изпълнителният 

директор на МИГ – Мария Тодорова – Митова постъпи искане за включване на втора точка в 

дневният ред на МИГ – Свикване на Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград за 

приемане на Бюджет за 2022г. Изпълнителният директор на МИГ мотивира искането си с 

разпоредбата на чл. 12, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4. 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на 

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

за периода 2014-2020г., която задължава МИГ ежегодно до 30 септември да подава заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за следващата календарна година. Според чл. 26, ал. 1, 
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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  

т. 9 от Устава на Сдружението приемането на Бюджета е от юрисдикцията на Общото събрание. 

Това налага свикване на Общо събрание на МИГ през месец септември 2021г. 

На разискване и гласуване се подложи постъпилото искане за включване на втора точка в 

дневният ред – Свикване на общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

На гласуване се подложи дневният ред за протичане на днешното заседанието: 

1. Одобряване на Индикативен годишен работен график за прием по мерките от СВОМР на 

МИГ – Белово, Септември, Велинград за 2022г.       

2. Свикване на Общо събрание на МИГ за приемане на  Бюджет за 2022г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

По т.1 от дневния ред, г-жа Мария Тодорова – Митова – Изпълнителен директор на МИГ 

представи на членовете на УС задължението на МИГ да изготви и публикува на интернет 

страницата на Сдружението Индикативен годишен работен график за следващата календарна 

година - 2022г.: 

На основание чл. 11, т. 3 от Споразумение № РД 50 -189 от 29.11.2016г. за изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие, във връзка с чл. 62, т. 3 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. МИГ следва в срок до 01 

септември на предходната година да съгласува с Управляващите органи ИГРГ. 

За планиране на ИГРГ за 2022г. са изготвени и се представят към предварителните 

материали Справки за проектите, включващи информация за постъпилите проектни предложения, 
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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  

одобрени от МИГ проекти, резервни проекти, отхвърлени проекти, одобрени от ДФЗ проекти, 

общи суми на допустимите разходи и БФП, сключени договори, изплатени суми на бенефициенти. 

Към днешна дата – 25.08.2021г. изпълнението по мерките от СВОМР на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград е следното: 

Мерки от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирани от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

 

Мярка 1.6   „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот 

за всички възрастови групи (предимно обучения за работещи)“ 

Одобрен бюджет по СВОМР (в лева) 82 445,00 

Брой подадени проектни предложения 5,00 

Брой одобрени проектни предложения 1,00 

Одобрена от МИГ БФП (в лева) 82 445,00 

Одобрена от УО на РЧР БФП (в лева) 82 445,00 

Сключени договори 1,00 

БФП по сключените договори (в лева) 82 445,00 

Остатък след изпълнение (в лева) 0,00 

Наличен бюджет за ИГРГ 2022 г. (в лева) 0,00 

  
Мярка 1.7  „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“ 

Одобрен бюджет по СВОМР (в лева) 417 073,22 

Брои подадени проектни предложения 6,00 

Брой одобрени проектни предложения 6,00 

Одобрена от МИГ БФП (в лева) 417 073,22 

Одобрена от УО на РЧР БФП (в лева) 417 073,22 

Сключени договори 6,00 

БФП по сключените договори (в лева) 417 073,22 

Остатък след изпълнение (в лева) 42 187,21 

Наличен бюджет за ИГРГ 2022 г. (в лева) 42 187,21 
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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 2.1  „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите“ 

Одобрен бюджет по СВОМР (в лева) 93 495,79 

Брои подадени проектни предложения 1,00 

Брой одобрени проектни предложения 1,00 

Одобрена от МИГ БФП (в лева) 93 495,78 

Одобрена от УО на РЧР БФП (в лева) 93 495,79 

Сключени договори 1,00 

БФП по сключените договори (в лева) 93 495,79 

Остатък след изпълнение (в лева) 0,0  

Наличен бюджет за ИГРГ 2022 г. (в лева) 0,00  

  
  

Мярка 2.2.1  „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ 

Одобрен бюджет по СВОМР (в лева) 100 000,00 

Брои подадени проектни предложения 1,00 

Брой одобрени проектни предложения 1,00 

Одобрена от МИГ БФП (в лева) 100 000,00 

Одобрена от УО на РЧР БФП (в лева) 100 000,00 

Сключени договори 1,00 

БФП по сключените договори (в лева) 100 000,00 

Остатък след изпълнение (в лева) 10 897,33 

Наличен бюджет за ИГРГ 2022 г. (в лева)  10 897,33 

  
  

Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ 

Одобрен бюджет по СВОМР (в лева) 679 887,38 

Брои подадени проектни предложения 2,00 

Брой одобрени проектни предложения 2,00 
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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  

Одобрена от МИГ БФП (в лева) 679 887,38 

Одобрена от УО на РЧР БФП (в лева) 679 887,37 

Сключени договори 2,00 

БФП по сключените договори (в лева) 679 887,38 

Остатък след изпълнение (в лева)  0,00 

Наличен бюджет за ИГРГ 2022 г. (в лева) 0,00  

 

След възникването на КОВИД епидемията УО на ОПРЧР предприе действия по 

прехвърляне на недоговорените и неразходваните средства от одобрените стратегии към други 

програми /Ковид мерки/. На 18.01.2021г. се подписа Споразумение с което бяха намалени 

одобрените средства на МИГ – Белово, Септември, Велинград по мерки, финансирани от ОПРЧР 

2014-2020г. В представените справки са заложени одобрените средства след намаляване на 

бюджета по сключеното споразумение от 18.01.2021г.  В тази връзка нови приеми по ОПРЧР не 

може на този етап да бъдат отваряни, независимо от наличните бюджетни остатъци по Мярка 2.2.1  

„Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното 

участие и по-добрата пригодност за заетост“  и Мярка 1.7  „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“. Наличните остатъци са реализирани след 

изпълнение и приключване на проектите и представляват непризнати разходи и неизпълнени 

дейности. 

В ИГРГ за 2022 г. не следва да се планира отваряне на приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

– Белово, Септември, Велинград, финансирани от ОП „РЧР“. 

 

Мерки от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирани от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020г. 

 

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 
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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 брой резервни проектни предложения 1 

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

Брой прекратени договори по инициатива на бенефициента 1 

Обща сума на БФП по прекратени договори  10 632,00 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 4.1.1 (в лева) 10 632,00 

 

Остатъчният финансов ресурс по мярка 4.1.1. следва да бъде планиран в ИГРГ за 2022г. 

 

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 

 

По мярката няма наличен остатъчен финансов ресурс и не следва да бъде планиран прием в 

ИГРГ 2022г. 

 

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  

По мярка 6.4.1 има налични одобрени резервни проектни предложения, както и такива, 

които не са все още одобрени и договорирани от ДФЗ и наличният остатък е междинен и не следва 

да бъде включван в ИГРГ 2022г. 

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 

 

С наличният финансов ресурс е отворен прием на проектни предложения през юли месец 

2021г. има постъпило едно проектно предложение с бюджет от 30 625,87 лв. и срока за извършване 

на оценка на постъпилото проектно предложение, посочен в Заповед № 64/11.08.2021г. на 

председателя на УС на МИГ е 23.09.2021г. 

На този етап Мярка 7.2 не следва да бъде планирана в ИГРГ 2020г. 

 

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 
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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  

Наличният остатъчен ресурс на този етап е недостатъчен за обявяване на прием на проектни 

предложения, тъй като по мярка 7.5 минимален размер на допустимите разходи за проект е 

30 000,00 лв., а интензитета на БФП е 100%.  Мярка 7.5 не следва да бъде планирана в ИГРГ 2022г. 

 

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 

Прекратен договор по инициатива на бенефициента  1 

Обща сума на БФП по прекратени договори (в лева) 6 800,00 

Остатъчен финансов ресурс по Мярка 21 (в лева) 9 029,67 

 

Наличният остатъчен финансов ресурс по мярката следва да бъде включен в ИГРГ 2022 г. 

 

Мерки от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирани от Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

 

Мярка 1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията 

Одобрен бюджет по СВОМР (в лева) 400 000,00 

Брой подадени проектни предложения 1,00 

Брой одобрени проектни предложения 1,00 

Одобрена от МИГ БФП (в лева) 348 570,00 

Одобрена от УО на ОПИК БФП (в лева) 348 570,00 

Сключени договори 1,00 

БФП по сключените договори (в лева) 348 570,00 

Остатък след изпълнение (в лева) 6 831,00 

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 1.1 (в лева) 58 261,00 

Наличен бюджет за ИГРГ 2022 г. (в лева) 58 261,00 

 

Наличният остатъчен ресурс на този етап е достатъчен за обявяване на прием на проектни 

предложения, тъй като по мярка 1.1 минимален размер на допустимите разходи за проект е 

50 000,00 лв., а интензитета на БФП е 90%.  

Наличният остатъчен финансов ресурс по мярката следва да бъде включен в ИГРГ 2022 г. 

 

Мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП 

Одобрен бюджет по СВОМР (в лева) 2 500 000,00 

Брой подадени проектни предложения 21,00 

Общ брой одобрени от МИГ проектни предложения 10,00 

Обща стойност на одобрените проектни предложения БФП (в лева) 2 443 277,68 

Общ брой резервни проектни предложения 2,00 

Обща стойност на резервните проектни предложения БФП (в лева) 452 323,60 

Прекратен договор по инициатива на бенефициента  1 

Обща сума на БФП по прекратени договори (в лева) 352 049,40 

Остатък след проведени приеми (в лева) 56 722,02 

Остатък след изпълнение (в лева) 354 546,66 

Наличен бюджет за ИГРГ 2022 г. (в лева) 411 268,68  

 

По мярка 2.2 има налични одобрени резервни проектни предложения и наличният остатък е 

междинен и не следва да бъде включван в ИГРГ 2022г. 

 

След като се запозна с така представената информация за изпълнението на СВОМР по 

мерки и наличните остатъчни финансови средства, УС взе решение да бъдат планирани приеми по 

мерки през 2022г., както следва: 
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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  

 

10635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9029,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58261,00

0,00

Януари 2022 Април 2022 Август 2022 Ноември 2022 Декември 2022

21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно,културно наследство и традиции"

1.1"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

1.6"Подобряване на равния достъп до възможностите за 

учене през целия живот за всички възрастови групи

7.5"Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих,туристическа инфраструктура

2.1"Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите"

2.2.1"Активно приобщаване ,включително с оглед 

насърчаване на равните възможности и активното участие и 

по-добрата пригодност за заетост

1.7"Приспособяване на работниците,предприятията и 

предприемачите към промените

2.2"Подобряване на производствения капацитет в МСП

МЯРКА

4.2.1"Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти"

7.2"Инвестиции в създаването,подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура"

2.3"Повишаване на достъпа до услуги,които са на достъпна 

цена,устойчиви и висококачествени,включително здравни и 

социални услуги от общ интерес

4.1.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

6.4.1"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

Бюджет по 

процедурата

Февруари 2022 Май 2022 Юли 2022Март 2022 Юни 2022 Септември 2022 Октомври 2022

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  

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 

представи на членовете на УС разпоредбата на чл. 12, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. за 

прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

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

за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., която задължава МИГ ежегодно до 30 

септември да подава заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за следващата 

календарна година. Според чл. 26, ал. 1, т.9 от Устава на Сдружението приемането на Бюджета е от 

юрисдикцията на Общото събрание. Поканата за свикване на Общо събрание следва да бъде 

публично оповестена на интернет страницата и на сградата на МИГ най-малко 7 дни преди 

провеждане на заседанието.  

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

Свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, 

Септември, Велинград“ на 13.09.2021г. от 14.00ч. в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

/гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма заседателна зала при следния дневен ред: 

1. Приемане на Бюджет за 2022г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГ, одобрена за финансиране по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

2. Текущи  

Лицата, които се определят за изготвяне и поставяне на поканата за свикване на Общо 

събрание съгласно Устава на Сдружението са: Мария Иванова Тодорова-Митова и Александър 

Димитров Минов. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

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

                / Диана Николова/       

 

                                                                                             Председател на УС на МИГ……/п/………… 

 

                     /Елена Канлиева/ 

                                          

Участвали в заседанието и гласували членове на УС: 

 

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

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

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

Красимира Петкова Кьосева - ……………/п/…………………………… 

Вера Василева Савова - …………………  /п/……………………….. 

Иван Огнянов Каменарски - ………………/п/…………………………… 

Иван Илиев Пещерски - …………………/п/……………………………… 

 

 

п – заличена информация по ЗЗЛД  

mailto:migvsb@abv.bg
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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 

 № 230 / 25.08.2021 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 25.08.2021г., с Протокол № 128 от 

25.08.2021г. 

ОТНОСНО:  Одобрява Индикативен годишен работен график за 2022г. 

 

 

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

на основание чл. 32, ал.1, т. 13 от Устава на МИГ и чл. 11, т. 3 от Споразумение № РД 50 -

189 от 29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, 

във връзка с чл. 62, т. 3 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.,  

 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява Индикативен годишен работен график за прием по мерките от 

СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград за 2022г.  
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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  

10635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9029,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58261,00

0,00

Януари 2022 Април 2022 Август 2022 Ноември 2022 Декември 2022

21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно,културно наследство и традиции"

1.1"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

1.6"Подобряване на равния достъп до възможностите за 

учене през целия живот за всички възрастови групи

7.5"Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих,туристическа инфраструктура

2.1"Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите"

2.2.1"Активно приобщаване ,включително с оглед 

насърчаване на равните възможности и активното участие и 

по-добрата пригодност за заетост

1.7"Приспособяване на работниците,предприятията и 

предприемачите към промените

2.2"Подобряване на производствения капацитет в МСП

МЯРКА

4.2.1"Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти"

7.2"Инвестиции в създаването,подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура"

2.3"Повишаване на достъпа до услуги,които са на достъпна 

цена,устойчиви и висококачествени,включително здравни и 

социални услуги от общ интерес

4.1.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

6.4.1"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

Бюджет по 

процедурата

Февруари 2022 Май 2022 Юли 2022Март 2022 Юни 2022 Септември 2022 Октомври 2022
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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  

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 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  
№ 231/ 25.08.2021 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 25.08.2021г. с протокол № 128 

от 25.08.2021г. 

 

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Белово, Септември, Велинград“. 

 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал.2 от Устава на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград“  

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група – Белово, Септември, Велинград“ на 13.09.2021г. от 14.00ч. в офиса на МИГ 

– Белово, Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма 

заседателна зала при следния дневен ред: 

1. Приемане на Бюджет за 2022г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на МИГ, 

одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г. 

2. Текущи  

Лицата, които се определят за изготвяне и поставяне на поканата за свикване на 

Общо събрание съгласно Устава на Сдружението са: Мария Иванова Тодорова-

Митова и Александър Димитров Минов. 

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на 

разположение на членовете в офиса на МИГ Белово, Септември, Велинград. 
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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  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

 

                                                         Председател на УС:   ……/п/…………………… 

/Елена Канлиева/ 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 
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