
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№  152 / 23.05.2022год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 23.05.2022г. /понеделник/, 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. На 

заседанието присъстваха: Елена Иванова Канлиева, Надя Нинова Парпулова, Емил Иванов 

Терзийски, Красимира Петкова Кьосева, Вера Савова, Иван Огнянов Каменарски, Иван Илиев 

Пещерски. 

За протоколчик бе избрана г-жа Павлина Варева. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

1. Изменение на Индикативен годишен работен график за 2022г. 

2. Приемане и утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

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

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

3. Приемане и утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.658 № BG06RDNP001-19.658 - 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. 

4. Вземане на решение за стартиране на процедура по изготвяне, обществено обсъждане и 

съгласуване на прием по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно, културно наследство и традиции“ от Стратегията за водено от общностите 
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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  

местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирана по ПРСР 2014 – 

2020г. 

            По първа точка от дневния ред - Изпълнителният директор на МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мария Тодорова – Митова представи на участващите членове на УС необходимостта 

от актуализиране на ИГРГ за 2022г.  

 УС прие и одобрява актуализацията на ИГРГ за 2022г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

По т. 2 от дневният ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ 

предложи на УС да съгласува и утвърди Насоки за кандидатстване, в т.ч. условия за 

кандидатстване и условия за изпълнение, както и образци и приложения по процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Изпълнителният директор запозна 

членовете на УС, че представеният им вариант на Насоки за кандидатстване по процедурата не 

подлежат на съгласуване с Министерство на финансите, относно режима на държавни помощи. 

Проведено е обществено обсъждане за периода от 12.05.2022г. до 20.05.2022г. съгласно чл. 24 от 

ЗУСЕСИФ. В обявения период на обществено обсъждане не са постъпили предложения, 

възражения и коментари по документите определящи условията за кандидатстване и условията за 

изпълнение на одобрените проекти по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 
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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  

УС реши да съгласува и утвърди Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложения с един краен срок № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 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 информация, документи за попълване и условия за 

изпълнение. УС възлага на Председателя на МИГ да подпише, като утвърдил Насоките за 

кандидатстване. 

УС възлага на Председателя на МИГ да издаде Заповед за утвърждаване на Насоки за 

кандидатстване и отваряне на прием. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

По т. 3 от дневният ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор на МИГ 

предложи на УС да съгласува и утвърди Насоки за кандидатстване, в т.ч. условия за 

кандидатстване и условия за изпълнение, както и образци и приложения по процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 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. 

Изпълнителният директор запозна членовете на УС, че представеният им вариант на Насоки за 

кандидатстване по процедурата не подлежат на съгласуване с Министерство на финансите, 

относно режима на държавни помощи. Проведено е обществено обсъждане за периода от 

12.05.2022г. до 20.05.2022г. съгласно чл. 24 от ЗУСЕСИФ.  

В обявения период на обществено обсъждане не са постъпили предложения, възражения и 

коментари по документите определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на 

одобрените проекти по процедура за подбор на предложения № BG06RDNP001-19.658 Мярка 7.5 

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

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

МИГ Белово, Септември, Велинград. 

УС реши да съгласува и утвърди Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 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.  

УС възлага на Председателя на МИГ да издаде Заповед за утвърждаване на Насоки за 

кандидатстване и отваряне на прием. 

 

Гласуване: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

По точка 4 от дневния ред - Изпълнителният директор на МИГ – Мария Тодорова – 

Митова запозна членове на УС с наличен бюджет по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирана по ПРСР 2014 

– 2020г. 

УС следва да реши стартиране на процедура по изготвяне, обществено обсъждане и 

съгласуване на последващ прием на проектни предложения по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирана по ПРСР 2014 

– 2020г. 

След изготвяне на Насоки за кандидатстване, следва да бъде проведено обществено 

обсъждане, да бъде извършено съгласуване с Министерство на финансите, относно режима на 

държавни помощи. Преди изпращане на УО на ПРСР 2014-2020г. – Министерство на земеделието 

следва да бъде извършено окончателно одобрение на процедурата от УС на МИГ. 
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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  

 

Гласуване: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

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

                / Павлина Варева/       

 

                                                                                             Председател на УС на МИГ………/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 

№ 268 /23.05.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 23.05.2022г., с Протокол №152 от 

23.05.2022г. 

ОТНОСНО: Изменение на Индикативен 

годишен работен график за 2022г. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

УС прие и одобрява актуализиран ИГРГ за 2022г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: ............./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 

 № 269/ 23.05.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 23.05.2022г., с Протокол № 152 от 

23.05.2022г. 

 

ОТНОСНО:  Приемане и утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

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

РЕШИ: 

 

1. Съгласува и утвърждава Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения с един краен срок № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 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 информация, 

документи за попълване и условия за изпълнение. УС възлага на Председателя на МИГ 

да подпише, като утвърдил Насоките за кандидатстване. 

 

2. Обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено 

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

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: ............/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 

 № 270/ 23.05.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 23.05.2022г., с Протокол № 152 от 

23.05.2022г. 

 

ОТНОСНО:  Приемане и утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.658 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 . 

 

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

РЕШИ: 

 

1. Съгласува и утвърждава Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни 

предложения с един краен срок № BG06RDNP001-19.658 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 информация, документи за попълване и 

условия за изпълнение. УС възлага на Председателя на МИГ да подпише, като утвърдил 

Насоките за кандидатстване. 

 

2. Обявява прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.658 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. 
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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  

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: ............./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 

№ 271 /23.05.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 23.05.2022г., с Протокол № 152 от 

23.05.2022г. 

 

ОТНОСНО:  Вземане на решение за стартиране на процедура по изготвяне, обществено 

обсъждане и съгласуване на прием по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното природно, културно наследство и традиции“ от Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирана по ПРСР 2014 – 2020г. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

УС реши да стартира процедура по изготвяне, обществено обсъждане и съгласуване на 

прием по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – 

Белово, Септември, Велинград, финансирана по ПРСР 2014 – 2020г. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

            

 

Председател на УС на МИГ………/п/…………. 

                                  /Елена Канлиева/  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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