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ПРОТОКОЛ 
№163 / 23.11.2022г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 23.11.2022г. от 10:00ч. 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. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Отговор по постъпило заявление от бенефициент за промяна в бизнес план към 

административен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ 

към СВОМР. 

 

По първа точка от дневният ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен 

директор на МИГ запозна присъстващите членове на УС на МИГ с постъпило от 

бенефициент заявление относно необходимост от промяна на производствена програма 

по бизнес план по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.151-0006 „Инвестиции за закупуване на 

колесен багер с челен товарач“: 

На 03.11.2022г. по електронната поща на МИГ е постъпило заявление от 

„Стройснаб 2003“ ООД – бенефициент по Административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.151-0006 „Инвестиции за 

закупуване на колесен багер с челен товарач“. Заявлението е във връзка с необходимост 

от промяна на производствена програма по бизнес план. Промяната се налага поради 

променените икономически условия в страната и респ. изискванията на пазара на 

варови и бетонови разтвори.  

Бенефициентът с изпратеното уведомително писмо информира МИГ Белово, 

Септември, Велинград, че при подаването на проектното предложение по-голям 

пазарен дял заема продукцията на варов разтвор, но към момента е увеличено 

търсенето на бетонови разтвори. Бенефициентът „Стройснаб 2003“ ООД произвежда и 

двата вида разтвори, като в производството на бетоновия разтвор ще се включи и 

закупения по административния договор колесен багер с челен продавач. 

Искането на бенефициента е за промяна на производствената програма на бизнес 

плана, като към заявлението си е приложил коригиран бизнес план в електронен 

формат.Исканото изменение: 
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- 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. 

 

УС реши МИГ Белово, Септември, Велинград да изрази становище на съгласие 

с исканата промяна в производствената програма по бизнес плана към административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към СВОМР № 

BG06RDNP001-19.151-0006 „Инвестиции за закупуване на колесен багер с челен 

товарач“  на бенефициент „Стройснаб 2003“ ООД. 

 

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/………….. 

                                                                                       /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 Огнянов Каменарски - ……………/п/…………………………… 

4. Радослав Иванов Лютаков - ...................../п/............................................ 
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5. Иван  Илиев Пещерски         - ………………/п/……………………………. 

6. Бранимир Александров Георгиев  - …………/п/……………………………… 

7. Вера  Василева  Савова - ……………………………/п/…….………………… 

 

п- заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ  
№ 293/ 23.11.2022 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 23.11.2022г. с протокол № 163 

от 23.11.2022г. 

 

ОТНОСНО: Отговор по постъпило заявление от бенефициент за промяна в бизнес план 

към административен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ към 

СВОМР. 

 

 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. МИГ Белово, Септември, Велинград да изрази становище на съгласие с исканата 

промяна в производствената програма по бизнес плана към административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към СВОМР № 

BG06RDNP001-19.151-0006 „Инвестиции за закупуване на колесен багер с челен 

товарач“  на бенефициент „Стройснаб 2003“ ООД. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 х х 

 

 

 

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

                                                                                             /Елена Канлиева/ 

п- заличена информация по ЗЗЛД 
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