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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 
№162/19.10.2022 год. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 19.10.2022г., от 16:00 часа 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 Канлиева, Христина 

Тодорина, Иван Пещерски, Иванка Гаджева, Вера Савова, Десислава Трендафилова и Надя 

Парпулова. За протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура № 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 2014-2020, назначена със Заповед № 

78/01.09.2022 г. 

2. Отваряне на втори прием 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. Отваряне на втори прием 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. 

4. Текущи 

 

По точка 1 от дневния ред Във връзка с чл. 44, ал. 3-6 на ПМС No161 от 2016г. 

Оценителната комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

предостави на Управителния съвет на МИГ за одобрение Оценителния доклад на Комисията 

от 19.10.2022г. 

Всички присъстващи членове на УС подписаха декларации за наличие/липса на 

конфликт на интереси. 
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Председателят на КППП г-жа Нели Македонска-Цветкова запозна членовете на УС с 

Оценителния доклад, в който подробно са описани получените проектни предложения, как е 

протекла оценката и по двата етапа – АСД и ТФО. Информира ги за комплексната оценка и 

полученото крайно класиране. 

Членовете на КППП се запознаха със Списъка на регистрираните проектни 

предложения. През първия срок на прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.659 

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с краен срок 

31.08.2022г., 17:00 часа в ИСУН 2020 са регистрирани 5 /пет/ проектни предложения, които 

подлежат на разглеждане и оценка: 

Номер 

по ред 
Проектно предложение № Кандидат 

Дата и час 

на 

регистрация 

1 BG06RDNP001-19.659-0001 
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

(Булстат: 000351580) 

18.08.2022 

11:38 

2 BG06RDNP001-19.659-0002 
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

(Булстат: 000351580) 

18.08.2022 

11:57 

3 BG06RDNP001-19.659-0003 
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

(Булстат: 000351825) 

25.08.2022 

17:10 

4 BG06RDNP001-19.659-0004 
ОБЩИНА БЕЛОВО  

(Булстат: 000351558) 

30.08.2022 

11:46 

5 BG06RDNP001-19.659-0005 
ОБЩИНА БЕЛОВО  

(Булстат: 000351558) 

30.08.2022 

21:59 

 

Общата стойност на подадените за финансиране проектни предложения е както следва: 

Общ брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност на 

всички подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност на 

подадените проектни 

предложения БФП (в 

лева) 

Обща стойност на 

подадените проектни 

предложения Собствено 

финансиране (в лева) 

5 317 028.59 317 028.59 0.00 

 

Оценката протича на два етапа: 1/ Оценка на административното съответствие и 

допустимостта и 2/ Техническа и финансова оценка. 

На 02.09.2022г. от 17:16 ч. чрез информационната система ИСУН 2020 се извърши 

автоматичното разпределение на случаен принцип на постъпилите по процедурата 5 броя 

проектни предложения, подлежащо на оценка на административното съответствие и 

допустимостта 

На база извършената оценка на административното съответствие и допустимостта, 

членовете на КППП с право на глас констатираха, че в 5 броя проектни предложения са 

налице липсващи документи и/или установени други нередовности.  

КППП изпрати на 23.09.2022г. уведомлението за установени нередовности, съдържащо 

искания за представяне на липсващи документи и/или отстраняване на други нередовности, в 
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срок от 13 (тринадесет) дни от датата на получаване на уведомлението, като денят на 

получаването му не се брои.  

Крайната дата, до която липсващите документи/документите с отстранени нередовности 

следва да бъдат получени, е посочена в ИСУН 2020, в основно меню „Проектни предложения“ 

/06.10.2022г., 23:59ч./. 

След отваряне на отговорите на кандидатите, получени в срок до 06.10.2022, Комисията за 

подбор на проектни предложения установи непредвидени обстоятелства, посочени от единия 

от кандидатите – община Белово, които водят до невъзможност за представяне на изискуем 

документ в срок. Съгласно тяхното писмо, поради непровеждани редовни заседания през 

месец юли и месец август на Общински съвет – Белово, изискуемият документ „Решение на 

общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за 

развитие, в случай на проект с кандидат за подпомагане община“ е невъзможно да бъде 

представен. Същото е взето като такова на редовната сесия на Общински съвет Белово през 

месец септември, но поради непроведени заседания в предходните месеци броят на взетите 

решения на заседанието на 30.09.2022г. е над 50. Към дата 05.10.2022г. все още не е изготвен 

Протокол от проведеното заседание и не са изработени Решенията, които са взети на него. 

Съгласно Чл. 22. (1) от ЗМСМА: Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на 

общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Това означава, че ОбС 

Белово ще предостави взетите Решение на заседанието на 30.09.2022г. на 07.10.2022г., като 

тази дата е един ден след определеният от КППП срок за предоставяне на изискуемите 

документи. Поради невъзможността в която се намира Община Белово, КППП ще направи 

повторно искане за отстраняване на нередовности и ще изпрати отново комуникация до 

община Белово, като срокът за отговор ще бъде не по-малко от 7 дни. Това обстоятелство ще 

доведе до забавяне на работата на КППП, съгласно планирания график за работа, тъй като 

етап „Оценка на административното съотвествие и допустимостта“ ще бъде забавен, което ще 

доведе до забавяне и на следващия етап на оценка „Техническа и финансова оценка“. По този 

начин, КППП бе в невъзможност да извърши в срок до 14.10.2022г. оценката на проектните 

предложения. Това наложи необходимостта от изпращането на ново уведомление за 

установени нередовности към кандидата със срок за отговор до 17.10.2022г., 23:59ч.  

На 18.10.2022г. в 12:20ч. въз основа на приключените оценителни листа на членовете на 

КППП с право на глас е извършена обобщена оценка на административно съответствие и 

допустимост и е генериран протокол АСД в ИСУН 2020. 

След извършената оценка от КППП 3 бр. проектни предложения се предлагат да бъдат 

отхвърлени на този етап на оценка (да не бъдат допуснати до техническа и финансова оценка): 

1/ Проектно предложение № BG06RDNP001-19.659-0002 „Закупуване и доставка на 

роял“ на кандидат ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

2/ Проектно предложение № BG06RDNP001-19.659-0004 „Рехабилитация на пътно 

платно на ул. Алеко Константинов в град Белово“ на кандидат ОБЩИНА БЕЛОВО 

3/ Проектно предложение № BG06RDNP001-19.659-0005 „Поливна система за стадион 

Белово“ на кандидат ОБЩИНА БЕЛОВО 
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На всички кандидати, чиито проектни предложения са отхвърлени са изпратени 

уведомителни писма след генериране на Обобщена АСД оценка – 18.10.2022г. 

 

Въз основа на извършената оценка, КППП предлага следните 2 бр. проектни предложения, по 

които общият размер на исканата сума на финансиране е 178 074,13 лв./ 91 049,25 евро, да бъдат 

допуснати до техническа и финансова оценка:  

   

  

Рег.№ на 

проектното 

предложение от 

ИСУН 2020 

 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 

Искана 

безвъзмездна 

финансова 

помощ (лв.)   

1 

BG06RDNP001-

19.659-0001 

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 

(Булстат: 

000351580) 

Текущ ремонт на санитарни възли и 

подмяна на настилки в ОУ „Христо 

Ботев“ - град Велинград 

83 333,33 

 

BG06RDNP001-

19.659-0003 

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ 

(Булстат: 

000351825) 

 

„Оборудване и обзавеждане за 

Общински театър „Възраждане“ 

94 740,80 

 

Общите налични средства по процедура № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, 

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

видове малка по мащаби инфраструктура“ възлизат на 320 452,32 лв. 

На 18.10.2022г. в 13:50 часа е извършено автоматично разпределение в система ИСУН 2020 на 

постъпилите проекти по процедурата и преминали успешно етап АСД за проверка на ТФО на 

утвърдените със заповедта външни оценители с право на глас. 

В периода от 18.10.2022г. до 19.10.2022г. членовете на КППП с право на глас попълниха 

таблици за оценка (оценителни листа), като за всеки критерий направиха коментари. Оценката на 

съответния член на КППП с право на глас се формира от сбора на точките, получени от проектното 

предложение по всички критерии. Оценката на всяко проектно предложение е средноаритметично от 

оценките на членовете на КППП с право на глас, които са участвали в оценката му. 

На УС бяха предоставени: 
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1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната 

финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях: 

 

Номер в 

класирането 

по точки 

Проектно 

предложение № 

Наименование на 

кандидата 

Средно-

аритметична 

оценка 

/брой точки/ 

Искана сума 

на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Препоръчана 

сума на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Общ бюджет 

на проекта 

/първоначален/ 

Общ размер 

на бюджета 

/препоръчан/ 

% на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

1 BG06RDNP001-

19.659-0001 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 20 83 333,33 лв. 83 333,33 лв. 83 333,33 лв. 83 333,33 лв. 100% 

2 BG06RDNP001-

19.659-0003 

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 20 94 740,80 лв. 94 740,80 лв. 94 740,80 лв. 94 740,80 лв. 100% 

 

2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им: 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001-

19.659-0002 

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 

Закупуване и 

доставка на роял 

1. Установено е несъответствие или липсата на следните задължителни 

документи, които се подават на етап кандидатстване и тяхното непредставяне или 

некоректно представяне водят до отхвърляне на проектното предложение: 

1.1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ 

(Приложение № 1 към Условията за кандидатстване). 

На етап кандидатстване е представена Таблица за допустими инвестиции в 

електронен формат по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване), в която са установени непълноти/несъответствия, във връзка с което 

е изпратено запитване към кандидата с цел представяне на коректно попълнен 

документ.  

Кандидатът не е представил коректно попълнена Таблица за допустими 

инвестиции по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за кандидатстване) в 
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изискуемият електронен формат. 

1.2. Декларация към Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение № 3 към 

Условията за кандидатстване). 

На етап кандидатстване кандидатът e представил Декларация към Заповед № 

РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение № 3 към Условията за кандидатстване), която 

не е попълнена коректно, като са декларирани обстоятелства, които са неприложимо за 

кандидата, съгласно инструкциите към нея. 

Кандидатът не е представил отговор на изпратена комуникация за отстраняване 

на нередности/непълноти и не е представена изисканата Декларация към Заповед № 

РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение № 3 към Условията за кандидатстване). 

1.3. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на 

значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ 

разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по 

околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова 

дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и/или Закона за водите. 

1.4. Не е представено Удостоверение от общината по постоянен адрес за всички 

представляващи кандидата, издадени не по-рано от един месец преди подаване на 

проектното предложение. 

 

1.5. Приложен е Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, 

в който липсва подпис и печат на всяка страница съгласно изискванията посочени в 

самия образец. Таблица Б1 не е попълнена. Установено е разминавен между двата 

изискуеми формата на документа съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата. След проведена комуникация не е представен Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ), изготвен по образец в двата изискуеми формата.  
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По отношение на допустимостта на проектното предложение:  

1. Установено е неизпълнение на критерий 8 „Общият размер на допустимите разходи 

по проекта е от 20 000 лв. до 100 000 лв.“ от раздел III „3. Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и методология за оценка 

(Документи за информация към Условията за кандидатстване). Съгласно Условията за 

кандидатстване общият размер на допустимите разходи по проекта следва да е от 20 

000 лв. до 100 000 лв., а настоящото проектно предложение е на стойност 19 991,67 лв. 

 

2 
BG06RDNP001-

19.659-0004 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

„Рехабилитация 

на пътно платно 

на ул. Алеко 

Константинов в 

град Белово“ 

1. Установено е несъответствие или липсата на следните задължителни 

документи, които се подават на етап кандидатстване и тяхното непредставяне или 

некоректно представяне водят до отхвърляне на проектното предложение: 

1.1. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите 

на общинския план за развитие. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 7 „Дейностите, 

включени в проекта, съответстват на общинския план на развитие“ от раздел III „3. 

Критерии за оценка на допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и 

методология за оценка (Документи за информация към Условията за кандидатстване), 

което води до отхвърляне на проектното предложение. 

3 
BG06RDNP001-

19.659-0005 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

„Поливна 

система за 

стадион Белово“ 

1. Установено е несъответствие или липсата на следните задължителни 

документи, които се подават на етап кандидатстване и тяхното непредставяне или 

некоректно представяне водят до отхвърляне на проектното предложение: 

1.1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ 

(Приложение № 1 към Условията за кандидатстване). 

На етап кандидатстване е представена Таблица за допустими инвестиции в 

електронен формат по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване), в която са установени непълноти/несъответствия, във връзка с което 

е изпратено запитване към кандидата с цел представяне на коректно попълнен 

документ.  

Кандидатът не е представил коректно попълнена Таблица за допустими 

инвестиции по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за кандидатстване) в 
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изискуемия формат. 

1.2. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на 

значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ 

разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по 

околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова 

дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и/или Закона за водите. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 10 „За 

проекта са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на 

околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното 

разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за 

културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии 

за опазване на недвижимото културно наследство“ от раздел III „3. Критерии за оценка 

на допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и методология за оценка 

(Документи за информация към Условията за кандидатстване), което води до 

отхвърляне на проектното предложение. 

 

1.3. Не е представен Анализ разходи-ползи (финансов анализ) (Приложение № 6 

към Условията за кандидатстване).  

 

1.4. Не са представени документи за определяне стойността на заложените в 

бюдбета на проектното предложение разходи съгласно изискванията на Условията за 

кандидатстване. 

 

1.5. Формуляр за мониторинг съгласно приложение № 13 към чл.47, ал.2, т.3 от 

Наредба №22/14 декември 2015г. на МЗм (Приложение 9 към Условията за 

кандидатстване) Кандидатът е представил Формуляр за мониторинг съгласно 
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приложение № 13 към чл.47, ал.2, т.3 от Наредба №22/14 декември 2015г. на МЗХ) 

електронно подписана от Костадин Варев -Кмет на община Белово. Посочената 

стойност в т.5 не съответства на инвестиционната сума по проектното предложение. 

Кандидатът не е представил отговор на проведена комуникация и документът не е 

представен коректно попълнен. 

1.6. Не е представена Подписана Декларацията за съгласие данните на 

кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА (Приложение 10 към 

Условията за кандидатстване). 

 

1.7. Не е представено Удостоверение за наличие или липса на задължения от 

НАП на представляващия/те кандидата, издадено не по-рано от един месец преди 

подаване на проектното предложение. 

 

1.8. Не е представено Удостоверение от общината по постоянен адрес за всички 

представляващи кандидата, издадени не по-рано от един месец преди подаване на 

проектното предложение. 

 

1.9. Не е представен Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим 

имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота 

за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното 

предложение към стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) 

или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, 

считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, 

вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя - и 

регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на 

земеделието, храните и горите, в случаите на обновяване на сгради и/или помещения, 

за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно Закона за 

устройство на територията. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 13 „Проектът 

се изпълнява върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост 
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на кандидата, към проектите са приложени съответните документи, доказващи правото 

на ползване“ от раздел III „3. Критерии за оценка на допустимостта на проекта“ на 

Приложение 16 Критерии и методология за оценка (Документи за информация към 

Условията за кандидатстване), което води до отхвърляне на проектното предложение. 

 

1.10. Не е представен Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза 

"Технически проект" или "Работен проект“ (работни чертежи и детайли)", в 

съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) 

или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 

съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на 

проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за 

предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен 

проект съгласно Закона за устройство на територията. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 19 „В случай 

на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е 

приложил документи съгласно ЗУТ.“ от раздел III „3. Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и методология за оценка 

(Документи за информация към Условията за кандидатстване), което води до 

отхвърляне на проектното предложение. 

 

1.11. Не е представено Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква 

съгласно ЗУТ или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от 

издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 19 „В случай 

на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е 

приложил документи съгласно ЗУТ.“ от раздел III „3. Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и методология за оценка 

(Документи за информация към Условията за кандидатстване), което води до 

отхвърляне на проектното предложение. 
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1.12. Не са представени Подробни количествени сметки за предвидените 

строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 19 „В случай 

на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е 

приложил документи съгласно ЗУТ.“ от раздел III „3. Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и методология за оценка 

(Документи за информация към Условията за кандидатстване), което води до 

отхвърляне на проектното предложение. 
 

3. Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени 

по реда на тяхното класиране 

Номер в 

класирането 

по точки 

Проектно 

предложение 

№ 

Наименование на кандидата Средно-

аритметична 

оценка 

/брой точки/ 

Искана сума 

на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Препоръчана 

сума на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Общ бюджет 

на проекта 

/първоначален/ 

Общ размер 

на бюджета 

/препоръчан/ 

% на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

 

............. 

 

....................... 

 

....................................... 

 

...................... 

 

........................ 

 

........................... 
 

......................... 
 

...................... 
 

................... 

 
 

4. Списък на оттеглените проектни предложения 

Номер в 

класирането 

по точки 

Проектно 

предложение № 

Наименование на кандидата Средно-

аритметична 

оценка 

/брой точки/ 

Искана сума 

на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Препоръчана 

сума на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Общ бюджет 

на проекта 

/първоначален/ 

Общ размер 

на бюджета 

/препоръчан/ 

% на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

…………… ……………… ……………………………. 

 

…………. …………….. ……………… ……………… …………… …………… 
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Нели Македонска-Цветкова – Председател на КППП докладва на членовете на УС, че: 

- Размерът на безвъзмездната финансова помощ по приема е достатъчен да бъдат 

финансирани всички одобрени проектни предложения. 

- Комисията е изпълнявала своите ангажименти безпристрастно и поверително. 

- Всеки един член на комисията своевременно е извършвал оценката на разпределените му 

проектни предложения. 

- Работата на Комисията е приключила в определения срок. 

Членовете на Управителния съвет оцениха работата на комисията като успешна и в резултат 

на подробно представения доклад взеха следното РЕШЕНИЕ: 

1. Приемат и одобряват оценителния доклад от работата на КППП процедура № 

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

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и одобри 

Оценителния доклад. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

7 7 7 0 0 

 

По т.2 от дневния ред г-жа Мария Тодорова запозна членовете с наличния свободен ресурс по 

процедура № 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. Процедурата е разписана и обявена с два крайни срока за 

кандидатстване, като съгласно Условията за кандидатстване по процедурата и обявата, вторият срок 

по процедурата следва да бъде обявен, в случай че са налични остатъчни средства от първия краен 

срок за подаване на проектни предложения. След първи краен срок /от 01.07.2002г. до 31.08.2022г./, 

наличният свободен ресурс по процедурата е 142 378,19 лв. 

Бюджетът по втори краен срок е формиран по следния начин: 
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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  

СПРАВКА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР /ПРСР/ 
 

                 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявенат

а помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплате

на 

субсиди

я 

Статус 

след 

оценка 

№ на договор 

ДАТА 

НА 

ДОГОВ

ОРА 

Сума на 

сключен 

договор 

остатък 

след 

изпълнени

е на 

проекта 

Мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

„НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ХРИСТО 

БОТЕВ-1928" 

С. 

КОВАЧЕВО 

„Основен ремонт на 

сградата на Народно 

Читалище "Христо Ботев- 

1928" 

388 154,19 388 154,19 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

оттеглено         

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ  

"Реконструкция и 

рехабилитация на част от 

съществуващата улична 

мрежа, тротоари, 

съоръжения и 

принадлежности към тях 

в община Септември, 

област Пазарджик" 

380 216,44 380 216,44 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

оттеглено         

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"СЕРАФИМ 

ЯНАКИЕВ 

ЧЕРВЕНКО-

1933" село 

Симеоновец 

Основен ремонт на 

сградата на Народно 

читалище "Серафим 

Янакиев Червенко 1933" 

357 727,65 357 727,65 100 357 727,65 357 727,65 357 727,65 357 727,65 357 727,65 357 727,65 0,00 

одобрено 

BG06RDNP001-

19.124-0003-C01 28.2.2020 341 896,61   

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД  

„Реконструкция и 

рехабилитация на ул. 

Братя Маврикови в гр. 

Велинград“ 

388 068,05 388 068,05 100 388 068,05 388 068,05 388 068,05 388 068,05 387150,00 387150,00 0,00 

одобрено 

BG06RDNP001-

19.124-0004-C01 4.3.2021 387 150,00   

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

ОБЩИНА 

БЕЛОВО  

„Ремонт на тротоарни 

настилки по бул. 

“Освобождение“ с 

достъпна среда, гр. 

Белово, Община Белово, 

област Пазарджик“. 

366 309,34 366 309,34 100 366 309,34 366 309,34 366 309,34 366 309,34 366309,34 366309,34 0,00 

одобрено 

BG06RDNP001-

19.124-0005-C01 10.7.2020 366 309,34   

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД  

Закупуване на 

оборудване за 

музикалните школи към 

ЦПЛР ОДК Велинград 

20 000,00 20 000,00 100 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

одобрено 

BG06RDNP001-

19.124-0006-C01 22.3.2021 20 000,00   

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

АЛЕКСАНД

ЪР 

ПИПОНКОВ 

- ЧАПАЙ – 

1938г.  

„Инвестиции в  

материалната база на НЧ 

"Александър Пипонков - 

Чапай-1938г." 

344 942,26 344 942,26 100 344 942,26 344 942,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

оттеглено         

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ 

Реконструкция и 

рехабилитация на част от 

съществуваща улична 

мрежа, тротоари, 

съоръжения и 

принадлежности към тях 

в община Септември, 

област Пазарджик, с 

подобекти: 

реконструкция и 

рехабилитация на улична 

мрежа в гр.Септември, 

улица "Мусала" 

33 565,85 33 565,85 100 33 565,85 33 565,85 33 565,85 100,00 33565,85 33565,85 0,00 

одобрено 

BG06RDNP001-

19.124-0008-C01 8.12.2020 33 565,85   

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

Рехабилитация и 

реконструкция на улица 

от осова точка 71 до 

осова точка 72 в град 

Белово, община Белово, 

област Пазарджик 

29 365,44 29 365,44 100 29 365,44 29 365,44 29 365,44 100,00 0,00 0,00 0,00 

отхвърлено 

Проектното 

предложени е 

отхвърлено от 

ДФЗ. Решение 

за отказ от 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ №03-

РД/986 от 

23.03.2021г.       

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  

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

Рехабилитация и 

реконструкция на улица 

от осова точка 71 до 

осова точка 72 в град 

Белово, община Белово, 

област Пазарджик 

30 625,87 30 625,87 100 30 625,87 30 625,87 30 625,87 30 625,87       

одобрено         

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРА

Д 

Текущ ремонт на 

санитарни възли и 

подмяна на настилки в 

ОУ „Христо Ботев“ - 

град Велинград. 

83 333,33 83 333,33 100 83333,33 83333,33 83 333,33 83 333,33 0,00 0,00 0,00 одобрено 

    

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВ

РИ 

„Оборудване и 

обзавеждане за 

Общински театър 

„Възраждане“ 

94 740,80 94 740,80 100 94 740,80 94 740,80 94 740,80 94 740,80 0,00 0,00 0,00 одобрено 

    

                    

 

                
0,00 

  

Мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

         

   
одобрен бюджет 1 500 000,00 

 
 

        
   договорирани средства 1 357 621,81          

    
ОСТАТЪЧЕН БЮДЖЕТ 142 378,19 
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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  

УС прие представената информация и взе следното РЕШЕНИЕ: 

1. Да бъде отворен втори прием по процедура № 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 с бюджет на 

приема 142 378,19 лв. и със срок на прием:  

Начален срок: 21.10.2022г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.11.2022г. 17.00 часа. 

  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

7 7 7 0 0 

 

По т.3 от дневния ред г-жа Мария Тодорова запозна членовете с наличния свободен ресурс по 

процедура № 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,  финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Процедурата е разписана и обявена с два 

крайни срока за кандидатстване, като съгласно Условията за кандидатстване по процедурата и 

обявата, вторият срок по процедурата следва да бъде обявен, в случай че са налични остатъчни 

средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения. След първи краен срок /от 

01.07.2002г. до 10.08.2022г./, с бюджет по процедурата в размер на 35 440,67 лв. няма постъпили 

проектни предложения. Междувременно АДБФП BG06RDNP001-19.127-0002-C01-M002 с 

бенефициент СДРУЖЕНИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ЮНДОЛА“ е прекратен и свободният 

наличен ресурс по процедурата се увеличава с 69 694,50 лв. 

Общият наличен бюджет по втори краен срок на процедура BG06RDNP001-19.658 МИГ 

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

отдих, туристическа инфраструктура“ е 105 135,17 лв. 

 

Бюджетът по втори краен срок е формиран по следния начин: 
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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  

СПРАВКА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР /ПРСР/ 
 

                 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявенат

а помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрен

а 

субсиди

я от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

Статус след 

оценка 
№ на договор 

ДАТА 

НА 

ДОГОВ

ОРА 

Сума на 

сключен 

договор 

остатък след 

изпълнение на 

проекта 

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

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ  

„Изграждане на вело-

спортна алея започваща 

от улица „Любен 

Каравелов” преминаваща 

през улица „Иван 

Милев” и завършваща в 

УПИ ХVІ-търговия и 

услуги в кв. 104 на гр. 

Септември" 

62 346,12 62 346,12 100 62 346,12 62 346,12 62 346,12 62 346,12 62346,12 62346,12 0,00 

одобрено 

BG06RDNP001-

19.127-0001-C01 8.4.2022 62346,12   

СДРУЖЕНИЕ 

"ТУРИСТИЧЕСКО 

ДРУЖЕСТВО 

ЮНДОЛА"  

РЕКОНСТРУКЦИЯ, 

РЕМОНТ И 

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩА 

ХИЖА В  

ПОСЕТИТЕЛСКИ 

ЦЕНТЪР НА 

ТУРИСТИЧЕСКО 

ДВИЖЕНИЕ 

76 109,70 76 109,70 100 69 694,50 69 694,50 69 694,50 69 694,50 69694,50 69694,50 0,00 

ПРЕКРАТЕН 

BG06RDNP001-

19.127-0002-C01 1.3.2022 0,00   

ОБЩИНА 

БЕЛОВО  

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ОКОЛО ПАМЕТНИК 

НА КРУМ ВЕЛКОВ 

79 534,37 79 534,37 100 76 934,37 76 934,37 76 934,37 76 934,37 79534,37 79534,37 0,00 

одобрено 

BG06RDNP001-

19.127-0003-C01 2.9.2020 79 534,37   

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  

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ  

"Туристическа 

инфраструктура за отдих 

и почивка сред 

природата в община 

Септември 

7 324,34 7 324,34 100 7324,34 7324,34 7 324,34 7 324,34 0,00 0,00 0,00 

одобрено       

 

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ  

Инвестиции в 

туристическа 

инфраструктура в 

община Септември 

9 405,00 9 405,00 100 

9405,00 9405,00 

9 405,00 9 405,00 0,00 0,00 0,00 

одобрено 

     

 

Мярка 7.5  „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 
            

одобрен бюджет 263 745,00 

            договорирани средства 141 880,49 

            

одобрени от МИГ /в ДФЗ за 

одобрение/ 16729,34 

            
ОСТАТЪЧЕН БЮДЖЕТ 105 135,17 
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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  

 

УС прие представената информация и взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

1. Да бъде отворен втори прием по процедура № 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 с бюджет на приема 105 135,17 

лв. и със срок на прием:  

 

Начален срок: 21.10.2022г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.11.2022г. 17.00 часа. 

  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

7 7 7 0 0 

 

 

                      

  

 

Протоколчик: …………/п/…………  

                                         /Николина Дечева/       

 

 

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

№ 290/19.10.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 19.10.2022г., с Протокол №162 от 

19.10.2022г. 

ОТНОСНО: Одобрение на Оценителен доклад на 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

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 2014-2020, назначена 

със Заповед № 78/01.09.2022 г. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приемат и одобряват оценителния доклад от работата на КППП процедура № 

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

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. 

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и одобри 

Оценителния доклад. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

7 7 7 0 0 

 

 

 

 

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

№ 291/19.10.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 19.10.2022г., с Протокол №162 от 

19.10.2022г. 

ОТНОСНО: Отваряне на втори прием 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. Да бъде отворен втори прием по процедура № 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 с бюджет на приема 142 378,19 лв. и със срок на прием:  

Начален срок: 21.10.2022г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.11.2022г. 17.00 часа. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

7 7 7 0 0 

 

 

 

 

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

№ 292/19.10.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 19.10.2022г., с Протокол №162 от 

19.10.2022г. 

ОТНОСНО: Отваряне на втори прием 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. Да бъде отворен втори прием по процедура № 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 с бюджет на приема 105 135,17 лв. и със срок на прием:  

Начален срок: 21.10.2022г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.11.2022г. 17.00 часа. 

  

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

7 7 7 0 0 

 

 

 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

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

