
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
№161/11.10.2022 год. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 11.10.2022г., от 10:30 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, Красимира 

Кьосева, Иван Пещерски, Иванка Гаджева, Вера Савова и Десислава Трендафилова. За протоколчик 

бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Обсъждане и вземане на Решение относно удължаване срока за работа на Комисията за 

подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 78 от 01.09.2022г. 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. 

2. Текущи 

По точка 1 от дневния ред г-жа Нели Лучкова Македонска – Цветкова, експерт СВОМР, в 

качеството й не Председател на КППП запозна УС с причините за възникване на нуждата от 

удължаване срока на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 78 от 

01.09.2022 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“. Съгласно, Условията за кандидатства при възникване на нередовности по 

отношение на подадените проектни предложения, Комисията за подбор на проектни предложения е 

длъжна да изпрати на кандидата уведомление за установените нередовности и да определи разумен 

срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. В течение на 

работата на Комисията, до кандидатите беше изпратено уведомление за отстраняване на 

нередовности на 23.09.2022 със срок за отговор до 06.10.2022.  

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 
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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 няма да успее да 

извърши в срок до 14.10.2022 оценката на проектните предложения. Срокът следва да бъде удължен 

с минимум 10 дни – до 24.10.2022, така че да бъде извършена качествена и ефективна оценка.  

След като се запозна с представената информация УС на МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“ взе решение на база на гореизложеното, срокът за работа на КППП, назначена със 

Заповед № 78 от 01.09.2022 да бъде удължен до 24.10.2022 (понеделник). 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

7 7 7 0 0 

 

  УС определя срок за удължаване работа на КППП с 10 /десет/ дни, считано от 14.10.2022. 

Краен срок за приключване работа на КППП: 24.10.2022г. 

  На база на взетото решение УС възлага на Председателя на УС на МИГ – Елена Канлиева 

да издаде Заповед за изменение и допълнение на Заповед № 78 от 01.09.2022г. 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. 

 

 В точка 2 от дневния ред на членовете на УС се представи Доклад за извършена проверка за 

актуалност на данните в Списъка на членовете на Общото събрание към дата 11.10.2022г. Съгласно 

представената информация към 11.10.2022г няма настъпили промени в данните и 

представителността на членовете на Общото събрание, което не налага неговото актуализиране. 

  

 УС прие представената информация за актуалност на данните в Списъка на членовете на 

общото събрание представена в Доклад за извършена проверка на актуалност на данните към 

11.10.2022г. изготвен от Техническият асистент на МИГ – Диана Николова. 
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. 

                          

 

 

 Протоколчик: …………/п/…………  

                                         /Диана Николова/       

 

 

 

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

                /Елена Канлиева/  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ 

№ 288/11.10.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 11.10.2022г., с Протокол №161от 

11.10.2022г. 

ОТНОСНО: Удължаване срока на работа 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 2014-2020г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Удължава срокът за работата на Комисията 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“ до 24.10.2022г. (понеделник). 

Възлага на Председателя на УС на МИГ да издаде Заповед за изменение и допълнение 

на Заповед № 78 от 01.9.2022г. 

 

 

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 
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РЕШЕНИЕ 

№ 289/11.10.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 11.10.2022г., с Протокол №161от 

11.10.2022г. 

ОТНОСНО: Доклад за извършена проверка за актуалност 

на дани в Списъка на членовете на Общото събрание към 

11.10.2022г. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Приема предоставената информация в доклад от 11.10.2022г. за извършена проверка 

за актуалност на данните в Списъка на членовете на Общото събрани към 11.10.2022г. 

 

 

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 
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