
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№ 139 / 11.01.2022г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

Днес, 11.02.2022г., от 11.00ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ – Белово, Септември, Велинград. Заседанието се проведе онлайн в платформата 

Zoom на основание чл.30, ал.2 и ал.3 от Устава на МИГ. На членовете бяха изпратени 

предварително всички материали по дневния ред. На заседанието присъстваха: Елена 

Иванова Канлиева, Надя Нинова Парпулова, Емил Иванов Терзийски, Красимира 

Петкова Кьосева, Вера Савова, Иван Огнянов Каменарски, Радослав Иванов Лютаков, 

Бранимир Александров. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието е свикано с Покана от 07.01.2022г. с предварително посочен дневен 

ред. След неговото насрочване на ел. поща на МИГ – Белово, Септември, Велинград е 

постъпило Заявление за изменение на сключен АДБФП от „Стройснаб 2003“ ЕООД. 

Председателя на УС предложи постъпилото заявление да бъде включено в точка 3 от 

дневният ред – Разни. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 х х 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Приемане и утвърждаване на Условия за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

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  

2. Вземане на решение за отваряне на прием по процедура № BG06RDNP001-

19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от 

ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград. 

3. Разглеждане на постъпило Заявление от „Стройснаб 2003“ ЕООД за 

анексиране на сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 х х 

 

По първа и втора точка от дневния ред - Изпълнителният директор на МИГ – 

Мария Тодорова – Митова представи на участващите членове на УС за приемане и 

утвърждаване на Условия  за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 

7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, финансирана от 

ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за местно развитие на МИГ.  

Условията за кандидатстване не подлежат на съгласуване с Министерство на 

финансите относно режима на държавни помощи. Проведено е обществено обсъждане 

на Условията за кандидатстване на интернет страницата на МИГ за периода от 

23.12.2021г.. до 10.01.2022г. В рамките на периода на общественото обсъждане не са 

постъпили коментари, възражения или допълнения. Справка за отразяване на 

коментарите след общественото обсъждане е изготвена на 11.01.2022г. и е публикувана 

на интернет страницата на МИГ на 11.01.2022г. За отваряне на прием е необходимо УС 

на МИГ за вземе решение за утвърждаване на насоки и отваряне на прием по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване 

№ BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 

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  

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за местно развитие 

на МИГ.  

Членовете на Управителния съвет след като се запознаха с Условия  за 

кандидатстване по процедура No BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ и съпътстващите ги документи - обява, документи за 

попълване, документи за информация, документи за изпълнение взеха следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Съгласува и утвърждава Условията за кандидатстване по процедура за подбор 

на проектни предложения No BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за 

водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград., в т.ч. 

обява, условия за кандидатстване, документи за попълване, документи за информация, 

документи за изпълнение. 

2. Да бъде обявен прием по процедура чрез подбор на проектни предложения No 

BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград с краен срок: 

Начален срок: 11.02.2022г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения е 16.03.2022г. 17.00 часа. 

В изпълнение на взетото решение Председателя на УС на МИГ да издаде 

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване и обявяване на прием. 

 

По трета точка от дневния ред - Изпълнителният директор на МИГ – Мария 

Тодорова – Митова представи на участващите членове на УС постъпилото заявление от 

Димитър Смиленов в качеството му на представляващ бенефициента „Стройснаб 2003“ 

ЕООД. Бенефициентът представя нова банкова сметка, по която иска да извърши 

изпълнението на проекта, а това следва да бъде извършено чрез сключване на анекс 

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  

към АДБФП регистриран в ИСУН под номер BG06RDNO001-19.151-0006-C01 

„Инвестиции за закупуване на колесен багер с челен товарач“.  

Изменение на договор може да се извърши по заявление на бенефициента и след 

одобрението му от МИГ, като МИГ уведомява ДФЗ не по-късно от два месеца преди 

изтичане на срока на договора. Срока на договор № BG06RDNO001-19.151 е 

30.04.2022г. 

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. 

 

След като се запозна с предоставените материали УС на МИГ  

РЕШИ: 

Одобрява исканата от бенефициента  „Стройснаб 2003“ EООД промяна в 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

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

товарач“. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 8 8 х х 
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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:  ………/п/……. 

/Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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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 

№ 247/11.01.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 11.01.2022г., с Протокол №139 от 

11.01.2022г. 

 

ОТНОСНО:  Утвърждаване на Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-

19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и 

отваряне на прием на проектни предложения. 

 

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

РЕШИ: 

 

1. Приема и утвърждава Условия за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.592 

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-

2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград.в т.ч. обява, условия за кандидатстване, документи за попълване, документи за 

информация, документи за попълване. 

2. Да бъде отворен прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие 

на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

Начален срок: 11.02.2022г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения е 16.03.2022г. 17.00 часа. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 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 

№ 248/11.01.2022г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 11.01.2022г., с Протокол №139 от 

11.01.2022г. 

 

ОТНОСНО:  Искане за анекс към договор № BG06RDNP001-19.151-0006-C01 - 

„Инвестиции за закупуване на колесен багер с челен товарач“, 

 

 

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

 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява исканата от бенефициента  „Стройснаб 2003“ EООД промяна в Административен 

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

„Инвестиции за закупуване на колесен багер с челен товарач“. 

Исканото изменение на договора е въз основа на извършена промяна банковата сметка на 

бенефициента „Стройснаб 2003“ EООД. 

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. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

           

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

                                  /Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

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

