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ПРОТОКОЛ 

№  129 / 08.09.2021 год. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

Днес, 08.09.2021г. /сряда/ в 15:00 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 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. За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Потвърждения от страна на МИГ Белово, Септември, Велинград за подписване на 

анекси към сключени с бенефициенти административни договори за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ към СВОМР. 

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

запозна присъстващите членове на УС на МИГ с постъпили от бенефициенти заявления за 

посписване на анекси към административни договори за предоставяне на  безвъзмездна финансова 

помощ към СВОМР: 

1. На 07.09.2021г. в деловодството на МИГ е постъпило искане на становище за сключване 

на анекс към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.031-0008-C01 „По пътя на древните цивилизации в 

Беловско, Септемврийско и Велинградско“ от бенефициент „Атриум“ ЕООД. Искането 

за подписване на анекс е въз основа на проведен от бенефициента избор на изпълнител. 

Искането е за вписване на избраните изпълнители, след като е извършен избор по 

следните позиции: Закупуване на техника; Написване на книга; Издаване и отпечатване 

на книга; Искането за подписване на анекс към Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.031-0008-C01 „По 

пътя на древните цивилизации в Беловско, Септемврийско и Велинградско“ е въз основа 

на проведен от бенефициента избор на изпълнител. 

2. На 07.09.2021г. в деловодството на МИГ е постъпило допълнение към изпратени 

документи за искане на становище за сключване на анекс към Административен договор 
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за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.151-0006-C01 

„Инвестиции за закупуване на колесен багер с челен товарач“ от бенефициент  

„Стройснаб 2003“ ООД. Исканото изменение на договора е въз основа на извършена 

промяна в двигатели Perkins, наложена от необходимостта на производителя да отговори 

на новите законови изисквания, а именно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1628 на 

Европейския парламент и на Съвета от 14 семтември 2016г. 

За основателността на исканата от бенефициента промяна в Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.151-0006-C01 

„Инвестиции за закупуване на колесен багер с челен товарач“ са предоставени следните 

документи: 

1/ Заявление от „Сройснаб 2003“ ООД до СНЦ „МИГ Белово, Септември, Велинград“ 

относно искане за потвърждение за подписване на анекс към договор за предоставяне на БФП № 

BG06RDNP001-19.151-0006-C01 от 30.04.2020г. 

2/ Решение № 07-2600/3986 от 15.07.2021г. на ДФЗ София; 

3/ Уведомително писмо от „Евромаркет Кънстракшън“ ЕАД, гр. София; 

4/ Анекс и оферта с техническа спецификация към договор от 29.06.2020г. 

5/ Декларация от производителя „Хидромек“. 

3. На 07.09.2021г. в деловодството на МИГ е постъпило искане на становище за сключване 

на анекс към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.031-0006-C01 „Изработване на автентични носии за 

нуждите на Детска танцова група "Яна" и Фолклорен танцов клуб "Яна" към Народно 

читалище "Просвета - 1929" - с. Бошуля“ от бенефициент Народно читалище "Просвета - 

1929" - с. Бошуля. Искането за подписване на анекс е въз основа на проведено от 

бенефициента отчетно-изборно събрание и респ. избор на ново читалищно 

настоятелство, нова проверителна комисия и нов председател на читалищното 

настоятелство. Промените са отразени в Търговския регистър и Регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел.. 

Исканите изменения на договорите: 

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

развитие за периода 201-2020г. на МИГ Белово, Септември, Велинград; 
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- не засяга основната цел на дейността и не променя предназначението на инвестицията 

съгласно одобреното проектно предложение; 

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

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

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

 

УС реши МИГ Белово, Септември, Велинград да даде потвърждения за подписване на 

анекси към сключените с бенефициентите административни договори за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ към СВОМР: 

1. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.031-0008-C01 „По пътя на древните цивилизации в Беловско, 

Септемврийско и Велинградско“ от бенефициент „Атриум“ ЕООД: въз основа на 

проведен от бенефициента избор на изпълнител. 

2. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.151-0006-C01 „Инвестиции за закупуване на колесен багер с челен 

товарач“ от бенефициент  „Стройснаб 2003“ ООД: относно извършена промяна в 

двигатели Perkins, наложена от необходимостта на производителя да отговори на новите 

законови изисквания, а именно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1628 на 

Европейския парламент и на Съвета от 14 семтември 2016г. 

3. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.031-0006-C01 „Изработване на автентични носии за нуждите на 

Детска танцова група "Яна" и Фолклорен танцов клуб "Яна" към Народно читалище 

"Просвета - 1929" - с. Бошуля“ от бенефициент Народно читалище "Просвета - 1929" - с. 

Бошуля: относно проведено от бенефициента отчетно-изборно събрание и респ. избор на 

мово читалищно настоятелство, нова проверителна комисия и нов председател на 

читалищното настоятелство. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 
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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 Савова - ………………………………/п/……………………….. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п – заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ 

 № 232/ 08.09.2021 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 08.09.2021г., с Протокол № 129 от 

08.09.2021г. 

ОТНОСНО:  Потвърждения от страна на МИГ Белово, Септември, Велинград за подписване на 

анекси към сключени с бенефициенти административни договори за предоставяне на  безвъзмездна 

финансова помощ към СВОМР. 

 

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

РЕШИ: 

1. МИГ Белово, Септември, Велинград да даде потвърждения за подписване на анекси към 

сключените с бенефициентите административни договори за предоставяне на  безвъзмездна 

финансова помощ към СВОМР: 

1. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.031-0008-C01 „По пътя на древните цивилизации в Беловско, 

Септемврийско и Велинградско“ от бенефициент „Атриум“ ЕООД: въз основа на 

проведен от бенефициента избор на изпълнител. 

2. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.151-0006-C01 „Инвестиции за закупуване на колесен багер с челен 

товарач“ от бенефициент  „Стройснаб 2003“ ООД: относно извършена промяна в 

двигатели Perkins, наложена от необходимостта на производителя да отговори на новите 

законови изисквания, а именно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1628 на 

Европейския парламент и на Съвета от 14 семтември 2016г. 

3. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.031-0006-C01 „Изработване на автентични носии за нуждите на 

Детска танцова група "Яна" и Фолклорен танцов клуб "Яна" към Народно читалище 

"Просвета - 1929" - с. Бошуля“ от бенефициент Народно читалище "Просвета - 1929" - с. 

Бошуля: относно проведено от бенефициента отчетно-изборно събрание и респ. избор на 

мово читалищно настоятелство, нова проверителна комисия и нов председател на 

читалищното настоятелство. 
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ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 7 0 0 

 

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

                /Елена Канлиева/  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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