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ПРОТОКОЛ 
№ 135 / 26.11.2021г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

Днес, 26.11.2021г. от 14:00ч. 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. Постъпило писмо за предстоящо сключване на АДБФП по мярка 2.2 

Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР, финансирана 

от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

2. Съгласувателни процедури по мярка 2.2 Подобряване на производствения 

капацитет в МСП от СВОМР, финансирана от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 

3. Актуализация на ИГРГ за 2021г. и 2022г. 

4. Потвърждение 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 първа точка от дневния ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен 

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

бенефициента „Касто Чеарс“ ООД уведомително писмо, с което информира МИГ 

Белово, септември, Велинград за получено уведомление-покана за представяне на 

допълнителни документи за подписване на административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ. 

Г-жа Тодорова-Митова информира присъстващите членове на УС, че проектът 

на „Касто Чеарс“ ООД е последният проект от списъка с резервни предложения по 

процедурата. След сключването на АДБФП с „Касто Чеарс“ ООД по мярка 2.2 

Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР, финансирана от ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 остава свободен финансов ресурс, 
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което налага последващи действия от МИГ Белово, Септември, Велинград за неговото 

пълноценно усвояване. 

УС реши, че приема представената информация за предстоящо сключване на 

АДБФП по мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР, 

финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и необходимост от 

последващи действия от страна на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 х х 

 

По втора точка от дневния ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен 

директор на МИГ запозна присъстващите членове на УС на МИГ със свободния 

финансов ресурс по мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП от 

СВОМР, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, което 

налага последващи действия от МИГ Белово, Септември, Велинград за неговото 

пълноценно усвояване. 

След договориране на одобрените проектни предложения и тяхното изпълнение 

по мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР наличният 

финансов ресурс е 356 148,66 лв. След получено уведомление-покана за представяне на 

допълнителни документи за подписване на административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ от „Касто Чеарс“ ООД /стойност на БФП по проекта: 100 800,00 лв./, 

остатъчният финансов ресурс по мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет 

в МСП от СВОМР, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020г. възлиза на 255 348,66 лв. Остатъчният финансов ресурс включва остатъчен 

ресурс след сключване на всички договори и остатъчен ресурс от изцяло изпълнени и 

разплатени средства. 

Остатъчният финансов ресурс позволява провеждането на нов прием по мярка 

2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР, финансирана от ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Предвид наближаващият краен срок за 

изпълнение на проекти – 30.06.2023г. е крайно необходимо приема да бъде отворен 

непосредствено след сключване на договора, затова УС следва да вземе решение за 
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предварително изготвяне на насоки, предварително обществено обсъждане и 

предварително съгласуване с МФ относно режима на държавни помощи 

За целта следва да се пристъпи към подготовка на Условия за кандидатстване по 

мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР, 

публикуването им за обществено обсъждане и тяхното съгласуване с Министерство на 

финансите. Наличният 

УС реши да бъдат изготвени нови Условия за кандидатстване по мярка 2.2 

Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР и да бъдат предприети 

необходимите действия по публикуването им за обществено обсъждане и съгласуване с 

Министерство на финансите преди подписване на АДБФП с „Касто Чеарс“ ООД с цел 

отваряне на прием на проектни предложения в най-кратки срокове 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 х х 

 

По трета точка от дневния ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен 

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

актуализиране на ИГРГ за 2021г. и 2022г. 

След подписване на АДБФП с „Касто Чеарс“ ООД и освобождаване на финансов 

ресурс за отваряне на нов прием по мярка 2.2 Подобряване на производствения 

капацитет в МСП от СВОМР е необходимо същият да бъде включен в ИГРГ 2021г. и 

2022г. 

МИГ следва да планира прием по мярка 2.2 Подобряване на производствения 

капацитет в МСП от СВОМР от 29.12.2021г. и следва да се актуализира ИГРГ 2021г. 

След подписване на Допълнително споразумение РД № 50-189/19.11.2021г. към 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие 

РД № 50-189/29.11.2016г. средствата за проекти към Стратегията за ВОМР са 

увеличени от 7 206 646,39 лв. на 8 005 646,39 лв. 

Допълнително одобрените средства са предвидени за финансиране на проектни 

предложения по следните мерки от Стратегията за ВОМР, финансирани от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020г.: 
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- Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с допълнителен 

финансов ресурс в размер на 50 000 лв.  

- Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с 

допълнителен финансов ресурс в размер на 408 000 лв.  

- Мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с допълнителен финансов 

ресурс в размер на 300 000 лв.  

- Мярка 7.5  „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ с допълнителен финансов ресурс в размер на 

30 000 лв.  

- Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“ с допълнителен финансов ресурс в размер 

на 11 000 лв.  

Това поражда необходимостта да бъде актуализиран ИГРГ за 2022г. 

 

УС реши : 

1. Да актуализира ИГРС 2021г.у като впише прием на проектни предложения 

по мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР 

от 29.12.2021г. до 31.01.2022г. 

2. Да бъде изготвен проект за промяна на ИГРГ за 2022г. и да се проведе  

обществено обсъждане, като се публикува проекта на интернет страницата на 

МИГ Белово, Септември, Велинград. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 х х 

 

По четвърта точка 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 административен 

договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ към СВОМР: 
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1/ на 25.11.2021г. в деловодството на МИГ е постъпило уведомително писмо от 

Народно читалище „Просвета-1929“, с. Бошуля - бенефициент по 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“. Уведомителното писмо е във връзка с със съгласувана от ДФЗ обществена 

поръчка с предмет „Изработване на автентични носии за нуждите на Детска танцова 

група „Яна“ и Фолклорен танцов клуб „Яна“ към Народно читалище „Просвета – 1929“ 

- с. Бошуля“ и избран изпълнител. 

 

Искането на бенефициента е за подписване на анекс към административен 

договор, в който да бъде вписан избраният изпълнител. 

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; 

- 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. 

2/ на 25.11.2021г. в деловодството на МИГ е постъпило уведомително писмо от 

Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко-1933“, с. Симеоновец - бенефициент 

по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.124-0003-C01 „Основен ремонт на сградата на Народно читалище 

„Серафим Янакиев Червенко 1933““. Уведомителното писмо е във връзка със 

съгласуване на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проект“ и 

вписване на избрания изпълнител. Документите по тази обществена поръчка са 

представени на етап кандидатстване към формуляра в раздел „Комуникация“. Сумата 

по тази дейност е за предварителни разходи и договорът е сключен на основание чл.20, 

ал.4, т.3 от ЗОП и неговото изпълнение е приключило на 30.07.2016г. 
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Искането на бенефициента е за съгласуване на обществена поръчка с предмет 

„Изготвяне на технически проект“ и вписване на избрания изпълнител. 

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; 

- 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 анекси към сключените с бенефициентите административни договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към СВОМР: 

- № 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 за подписване на анекс към административен 

договор, в който да бъде вписан избраният изпълнител. 

- № BG06RDNP001-19.124-0003-C01 „Основен ремонт на сградата на Народно 

читалище „Серафим Янакиев Червенко 1933“ от бенефициент Народно читалище 

„Серафим Янакиев Червенко-1933“, с. Симеоновец относно подписване на анекс към 

договора за вписване на изпълнител, след съгласуване на обществена поръчка с 

предмет „Изготвяне на технически проект“ и вписване на избрания изпълнител. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 х х 
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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/…………………………….. 

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

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

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

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

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

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

 

п- заличена информация по ЗЗЛД 

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  

РЕШЕНИЕ  
№ 239/ 26.11.2021 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 26.11.2021г. с протокол № 135 

от 26.11.2021г. 

 

ОТНОСНО: Постъпило писмо за предстоящо сключване на АДБФП по мярка 2.2 

Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР, финансирана от ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

 

 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Приема представената информация за предстоящо сключване на АДБФП по 

мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР, финансирана 

от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и необходимост от последващи 

действия от страна на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 0 0 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

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  

РЕШЕНИЕ  
№ 240/ 26.11.2021 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 26.11.2021г. с протокол № 135 

от 26.11.2021г. 

 

ОТНОСНО: Съгласувателни процедури по мярка 2.2 Подобряване на производствения 

капацитет в МСП от СВОМР, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020. 

 

 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Да бъдат изготвени нови Условия за кандидатстване по мярка 2.2 Подобряване 

на производствения капацитет в МСП от СВОМР и да бъдат предприети необходимите 

действия по публикуването им за обществено обсъждане и съгласуване с Министерство 

на финансите преди подписване на АДБФП с „Касто Чеарс“ ООД с цел отваряне на 

прием на проектни предложения в най-кратки срокове. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 0 0 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

 

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  

РЕШЕНИЕ  
№ 241/ 26.11.2021 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 26.11.2021г. с протокол № 135 

от 26.11.2021г. 

 

ОТНОСНО:  Актуализация на ИГРГ за 2021г. и 2022г. 

 

 

 

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

 

РЕШИ: 

1. Да актуализира ИГРГ за 2021г. като впише прием на проектни предложения по 

мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП от СВОМР от 

29.12.2021г. до 31.01.2022г. 

 

2. Да бъде изготвен проект за промяна на ИГРГ за 2022г. и да се проведе 

обществено обсъждане, като се публикува проекта на интернет страницата на 

МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 0 0 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

 

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  

РЕШЕНИЕ  
№ 242/ 26.11.2021 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 26.11.2021г. с протокол № 135 

от 26.11.2021г. 

 

ОТНОСНО:  Потвърждение 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: 

 

МИГ Белово, Септември, Велинград дава съгласие за подписване на анекси към 

сключените с бенефициентите административни договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ към СВОМР: 

1. Договор № 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 за подписване на анекс към административен 

договор, в който да бъде вписан избраният изпълнител. 

2. Договор № BG06RDNP001-19.124-0003-C01 „Основен ремонт на сградата на 

Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко 1933“ от бенефициент Народно 

читалище „Серафим Янакиев Червенко-1933“, с. Симеоновец, относно подписване на 

анекс към договора за вписване на изпълнител, след съгласуване на обществена 

поръчка с предмет „Изготвяне на технически проект“ и вписване на избрания 

изпълнител. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 0 0 

 

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

/Елена Канлиева/ 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/

