
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ПРОТОКОЛ 
№132 / 08.10.2021г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 08.10.2021г. от 15:00ч. 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. 

За протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

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

на анекс към сключен с бенефициент административен договор за предоставяне 

на  безвъзмездна финансова помощ към СВОМР. 

 

По първа точка от дневният ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен 

директор на МИГ запозна присъстващите членове на УС на МИГ с постъпило от 

бенефициент заявление за посписване на анекс към административен договор за 

предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ към СВОМР: 

 

На 08.10.2021г. в деловодството на МИГ е постъпило уведомително писмо от 

Община Велинград – бенефициент по Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.124-0004-C01 „Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Братя Маврикови в гр. Велинград“. Уведомителното писмо е във 

връзка със съгласувана обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за 

управление на проект за обект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Братя 

Маврикови в гр. Велинград“ и предстоящо съгласуване на обществени поръчки с 

предмет "Изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Братя Маврикови в гр. Велинград“ и упражняване на строителен 

надзор по време на изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на 

ул. Братя Маврикови в гр. Велинград“.  
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Искането на бенефициента е за изготвяне и подписване на допълнително 

споразумение с вписване на избраните изпълнители по проведените обществени 

поръчки. 

Исканото изменение на договора: 

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

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

Велинград; 

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

инвестицията съгласно одобреното проектно предложение; 

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

оценка; 

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

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

 

УС реши МИГ Белово, Септември, Велинград да даде потвърждение за 

подписване на анекс към сключения с бенефициента административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към СВОМР № BG06RDNP001-

19.124-0004-C01 „Реконструкция и рехабилитация на ул. Братя Маврикови в гр. 

Велинград“ от бенефициент Община Велинград относно вписване на избраните 

изпълнители в допълнително споразумение към Договор № BG06RDNP001-19.124-

0004-C01 от 01.03.2021г. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

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

/Николина Дечева/ 

 

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

/Елена Канлиева/ 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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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  

РЕШЕНИЕ  
№ 236/ 08.10.2021 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 08.10.2021г. с протокол № 132 

от 08.10.2021г. 

 

ОТНОСНО: Потвърждение от страна на МИГ Белово, Септември, Велинград за 

подписване на анекс към сключен с бенефициент административен договор за 

предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ към СВОМР. 

 

 

 

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

 

РЕШИ: 

 

МИГ Белово, Септември, Велинград дава потвърждение за подписване на анекс към 

сключения с бенефициента административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ към СВОМР № BG06RDNP001-19.124-0004-C01 „Реконструкция и 

рехабилитация на ул. Братя Маврикови в гр. Велинград“ от бенефициент Община 

Велинград относно вписване на избраните изпълнители в допълнително споразумение 

към Договор № BG06RDNP001-19.124-0004-C01 от 01.03.2021г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 0 0 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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