
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№ 142 / 21.01.2022г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

Днес, 21.01.2022г., от 12.00ч. 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 Илиев Пещерски. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на постъпило Заявление от НЧ „Възраждане-1926“, с. Карабунар 

за анексиране на сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

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

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

Иван Каменарски в качеството му на представляващ бенефициента НЧ „Възраждане-

1926“, с. Карабунар. Бенефициентът представя нова банкова сметка, по която иска да 

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

анекс към АДБФП регистриран в ИСУН под номер BG06RDNO001-19.031-0010-C01 

„Легандата за Карабунар“.  

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; 
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4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
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- 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  НЧ „Възраждане-1926“, с. Карабунар 

промяна в Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.031-0010-C01 - „Легендата за Карабунар“. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 6 6 х х 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

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

/Диана Николова/ 

 

                                                                           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 Илиев Пещерски ....................../п/....................... 

4. Емил Иванов Терзийски ..................../п/...................... 

5. Красимира Петкова Кьосева ................./п/.................. 

6. Вера Василева Савова ......................./п/....................... 

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. 
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 РЕШЕНИЕ 

№ 254/21.01.2022г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 21.01.2022г., с Протокол №142 от 

11.01.2022г. 

 

ОТНОСНО:  Искане за анекс към договор № BG06RDNO001-19.031-0010-C01 „Легандата 

за Карабунар“ 

 

 

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

 

 

РЕШИ: 

 

Одобрява исканата от бенефициента  НЧ „Възраждане-1926“, с. Карабунар промяна в 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

19.031-0010-C01 - „Легендата за Карабунар“. 

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 6 6 0 0 

 

           

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

                                  /Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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