
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№ 151 / 12.05.2022г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 12.05.2022г., 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, Иван Илиев Пещерски. 

За протоколчик бе избрана г-жа Павлина Варева. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за стартиране на процедура по изготвяне, обществено 

обсъждане и съгласуване на прием по 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. 

2. Вземане на решение за стартиране на процедура по изготвяне, обществено 

обсъждане и съгласуване на прием по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград, финансирана по ПРСР 2014 – 2020г. 

3. Разглеждане на постъпили заявления за членство в ОС на МИГ. 

 

 

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

Тодорова – Митова запозна членове на УС, че след приключване на процедура за 

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

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

туристическа инфраструктура“ е налице свободен финансов ресурс. Процедурата бе 

отворена с бюджет от 52 170,01 лева и КППП е одобрила 2 проектни предложения с 

одобрен БФП в размер на 16 729,34 лв. Остатъчният наличен бюджет по мярката е в 

размер на 35 440,67 лв. 

УС следва да реши стартиране на процедура по изготвяне, обществено 

обсъждане и съгласуване на последващ прием на проектни предложения по Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
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инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

По втора точка от дневния ред – Изпълнителният директор на МИГ – Мария 

Тодорова – Митова запозна членовете на УС с наличен бюджет по мярка 7.2 

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

по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие 

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

След подписване на допълнително споразумение № РД 50-189 от 18.11.2021г. бе 

осигурен допълнителен финансов ресурс по мярката в размер на 300 000 лв. След 

проведени процедури за прием на проектни предложения по първоначално одобреният 

бюджет в СВОМР на МИГ има остатъчен ресурс в размер на 3 703,23лв. Към днешна 

дата наличният бюджет е в размер на 303 703,23лв.  

 

УС следва да реши стартиране на процедура по изготвяне, обществено 

обсъждане и съгласуване на прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции 

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

инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – 

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

 

Членовете на Управителния съвет след като се запознаха с представените материали 

взеха следните решения: 

 

       РЕШЕНИЕ  : 

1. УС реши да стартира процедура по изготвяне, обществено обсъждане и 

съгласуване на прием по 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. 

 

2. УС реши да стартира процедура по изготвяне, обществено обсъждане и 

съгласуване на прием по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 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 х х 
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По трета точка от дневния ред – Изпълнителният директор на МИГ – Мария 

Тодорова – Митова запозна членовете на УС с постъпили заявления за членство в 

Общото събрание на МИГ, както следва: 

1. Заявление с вх.№ 39 от 29.04.2022г. от ЦПРЛ–Детски комплекс, ЕИК: 12069396, 

със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. “Александър 

Стамболийски” № 60, представлявано от Христина Тодорина – директор. 

Кандидатът е образователна институция, представител на публичния сектор. 

2. Заявление с вх.№ 40 от 02.05.2022г. от ЕТ „Христина Пипонкова“, ЕИК 

200515073, със седалище и адрес на управление: село Дъбравите, община 

Белово, ул. „Първа“ № 25. Кандидатът е представител на стопански сектор с 

дейност в сферата на услугите. 

3. Заявление с вх. № 42 от „КИПРА-27“ЕООД, ЕИК: 206556237, със седалище и 

адрес за кореспонденция: Гр. Септември, ул. „Бистрица“ №3, представлявано от 

Иванка Георгиева Гаджева. Кандидатът е представител на стопански сектор в 

сферата на услугите. 

Съгласно Устава на МИГ членове на сдружението могат да бъдат физически и 

юридически лица, които са с постоянен адрес или седалище на територията на 

общините Белово, Септември, Велинград. В заявленията си за членство и тримата 

кандидати са декларирали, че желаят да допринасят за постигане на целите на 

сдружението. И тримата кандидати се представляват от техните законни представители, 

видно от извършени справки в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

Новите членове се приемат от Управителния съвет в едномесечен срок от подаване 

на заявление за членство. Членство се придобива от датата на решение за приемане от 

УС. Приемането на новите членове ще увеличи общият брои на членовете на 84, като 7 

ще бъдат представителите на публичен сектор, 39 представителите на стопански сектор 

и 41 представителите на нестопански сектор. Нито един от секторите не надвишава 

49% от имащите право на глас. 

 

След като е запозна с представените материали УС РЕШИ: 

ПРИЕМА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ – БЕЛОВО, 

СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД: 

1. ЦПРЛ–Детски комплекс, ЕИК: 12069396, със седалище и адрес на управление: 

гр. Септември, ул. “Александър Стамболийски” № 60, представлявано от Христина 

Тодорина – директор, образователна институция, представител на публичния сектор. 

2. ЕТ „Христина Пипонкова“, ЕИК 200515073, със седалище и адрес на 

управление: село Дъбравите, община Белово, ул. „Първа“ № 25, представлявана от 

Христина Йорданова Пипонкова, представител на стопански сектор с дейност в сферата 

на услугите. 

3. „КИПРА-27“ЕООД, ЕИК: 206556237, със седалище и адрес за кореспонденция: 

гр. Септември, ул. „Бистрица“ №3, представлявано от Иванка Георгиева Гаджева, 

представител на стопански сектор в сферата на услугите. 
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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/….….. 

/Павлина Варева/ 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

 

Участвали в заседанието и гласували членове на УС: 

 

1. Елена Канлиева – …………/п/…………… 

2. Надя Парпулова – …………/п/…………… 

3. Иван Каменарски – …………/п/…………… 

4. Иван Пещерски – …………/п/…………… 

5. Емил Терзийски – …………/п/…………… 

6. Красимира Кьосева – …………/п/…………… 

7. Вера Савова – …………/п/…………… 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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 РЕШЕНИЕ 

№ 266 /12.05.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 12.05.2022г., с Протокол № 151 от 

12.05.2022г. 

 

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

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

прием по 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. 

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

прием по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 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…………………. 

                                  /Елена Канлиева/  

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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 РЕШЕНИЕ 

№ 267 /12.05.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 12.05.2022г., с Протокол № 151 от 

12.05.2022г. 

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

обсъждане и съгласуване на прием по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 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: 

ПРИЕМА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ – БЕЛОВО, 

СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД: 

1. ЦПРЛ–Детски комплекс, ЕИК: 12069396, със седалище и адрес на управление: гр. 

Септември, ул. “Александър Стамболийски” № 60, представлявано от Христина Тодорина – 

директор, образователна институция, представител на публичния сектор. 

2. ЕТ „Христина Пипонкова“, ЕИК 200515073, със седалище и адрес на управление: 

село Дъбравите, община Белово, ул. „Първа“ № 25, представител на стопански сектор с 

дейност в сферата на услугите. 

3. „КИПРА-27“ЕООД, ЕИК: 206556237, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. 

Септември, ул. „Бистрица“ №3, представлявано от Иванка Георгиева Гаджева, представител 

на стопански сектор в сферата на услугите. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

            

Председател на УС на МИГ…………………. 

                                  /Елена Канлиева/  

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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