
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№133 / 15.10.2021г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 15.10.2021г. от 11:00ч. 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 14.10.2021г. в деловодството на МИГ е постъпило уведомително писмо от 

ОНЧ "Св.св.Кирил и Методий-1905" – бенефициент по Административен договор за 

предоставяне на „безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.031-0001-C01 

„Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции чрез 

изработване на фолклорни носии за подготовка и представяне на фолклорна музикално-

танцова постановка „Бабинден във Велинград““. Уведомителното писмо е във връзка с 

необходимост от удължаване срока на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

В изпълнение на дейностите по проекта бенефициентът е стартирал: 
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- Поставяне на постановка „Бабинден във Велинград“ /Дейност 6 от раздел 7 

План за изпълнение/Дейности по проекта от Формуляра за кандидатстване/. 

Изпълнението на дейността включва провеждане на репетиции. 

Предстои изпълнение и на дейност „Представяне на постановката пред публика 

/Дейност 7 от раздел 7 План за изпълнение/Дейности по проекта от Формуляра за 

кандидатстване/, което е и финалната дейност в реализацията на проектното 

предложение. 

Бенефициентът с изпратеното уведомително писмо информира МИГ Белово, 

Септември, Велинград, че изпълнението на двете дейности е силно затруднено и 

възпрепятствано от наложените противоепидемични мерки със Заповед № РД – 01 – 

748/02.09.2021г. на министъра на здравеопазването. 

С посочената заповед: 

- се преустановява провеждането на всички масови мероприятия, като 

музикални и други фестивали, фолклорни инициативи и други с такъв 

характер, при които входът /участието/ е неограничен; 

- посещенията в центрове, школи и другу обекти за танцово и музикално 

изкуство се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на 

помещенията и не повече от 10 човека в помещение. 

Изброените ограничения поставят кандидата в невъзможност да финализира 

дейността по репетиционния процес. Фолклорната музикално-танцова постановка 

„Бабинден във Велинград“ предвижда участието на минимум 58 души – мъже, жени, 

деца – танцьори, певци и музиканти. 

Искането на бенефициента е за подписване на анекс към административен 

договор, с който срокът за изпълнение на проект „Съхраняване и развитие на местното 

културно наследство и традиции чрез изработване на фолклорни носии за подготовка и 

представяне на фолклорна музикално-танцова постановка „Бабинден във Велинград““ с  

№ BG06RDNP001-19.031-0001-C01, да бъде удължен с 6 (шест) месеца. 

 

Исканото изменение на договора: 

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

общностите местно развитие за периода 2014-2020г. 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 потвърждение за 

подписване на анекс към сключения с бенефициента административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към СВОМР № BG06RDNP001-

19.031-0001-C01 „Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции 

чрез изработване на фолклорни носии за подготовка и представяне на фолклорна 

музикално-танцова постановка „Бабинден във Велинград““ от бенефициент ОНЧ 

"Св.св.Кирил и Методий-1905" относно удължаване срока за изпълнение на проекта в 

допълнително споразумение към Договор № BG06RDNP001-19.031-0001-C01 от 

01.07.2020г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 х х 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

 

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

/Николина Дечева/ 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

Участвали в заседанието и гласували членове на УС: 

 

1. Елена Иванова Канлиева - ………………/п/…………………………….. 
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2. Надя Нинова Парпулова - ………………/п/…………………………….. 

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

4. Радослав Иванов Лютаков - ...................../п/............................................ 

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

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

7. Вера Савова - ……………………………/п/…….……………………….. 

 

п- заличена информация по ЗЗЛД 
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С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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РЕШЕНИЕ  
№ 237/ 15.10.2021 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 15.10.2021г. с протокол № 133 

от 15.10.2021г. 

 

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: 

 

1. 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 № BG06RDNP001-19.031-0001-

C01 „Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции чрез 

изработване на фолклорни носии за подготовка и представяне на фолклорна 

музикално-танцова постановка „Бабинден във Велинград““ от бенефициент 

ОНЧ "Св.св.Кирил и Методий-1905" относно удължаване срока за изпълнение 

на проекта в допълнително споразумение към Договор № BG06RDNP001-

19.031-0001-C01 от 01.07.2020г. 

 

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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