
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

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 

№ 167/13.01.2023 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 13.01.2023г. в 12:00 ч., се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. Заседанието се свика на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на МИГ. 

Управителният съвет е свикан на заседание от Председателя г-жа Елена Канлиева. 

Заседанието се проведе онлайн в платформата Zoom. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред, както и линк 

за достъп в Zoom.  

На заседанието присъстваха: Елена Канлиева, Иван Пещерски, Иванка Гаджева, Христина 

Тодорина, Вера Савова, Десислава Трендафилова, Красимира Кьосева и Емил Терзийски. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Удължаване срока на работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.658 МИГ - Белово 

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

туристическа инфраструктура“, назначена със Заповед № 80 от 28.11.2022г. на председателя на УС 

на МИГ 

2. Удължаване срока на работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, 

Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“, назначена със Заповед № 82 от 02.12.2022г. на председателя на 

УС на МИГ 

3. Разни 

 

По точка 1 от дневния ред г-жа Николина Дечева – председател на КППП по процедура  

BG06RDNP001-19.658-S1, Процедура: МИГ - Белово Септември Велинград – Мярка 7.5 

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

назначена със Заповед № 80 от 28.11.2022г. на председателя на УС на МИГ представи на УС 

възникналата необходимост от удължаване на срока на работа на КППП. 

Тази необходимост е наложена от големия брой подадени проектни предложения по 

процедурата /в периода на прием са постъпили 11 проектни предложения/ и необходимостта от 

провеждане на допълнителна комуникация с кандидатите, подали проектни предложения по 

процедурата. За отстраняване на установени нередовности и неясноти по проектните предложения 

и с цел избягване на формално отстраняване на кандидатите се налага провеждане на 

допълнителна комуникация. Това обстоятелство става ясно след изтичането на срока по 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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предходната комуникация /12.01.2023г./ и преглед на подадените от кандидатите отговори от 

оценителите. 

Съгласно Заповед № 80 от 28.11.2022г. на председателя на УС крайният срок за 

приключване на работата на КППП е 13.01.2023г.  

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.658 МИГ - Белово 

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

туристическа инфраструктура“: „Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга 

нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и 

определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. 

Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да 

доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата“. 

Предвид минималния срок, който задължително следва да бъде определен на кандидатите, 

г-жа Дечева предложи на членовете на УС да вземат решение, с което да бъде удължен срока за 

работа на КППП до 27.01.2023г. - с 10 работни дни /7 работни дни за подготвяне и изпращане на 

комуникация до кандидатитеи 3 работни дни за приключване на работата на членовете на КППП 

по оценката на проектните предложения/. 

 

УС на МИГ Белово, Септември, Велинград взема решение срокът за работа на КППП по 

процедура BG06RDNP001-19.658 МИГ - Белово Септември Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ да бъде удължен с 

10 работни дни, като УС определя краен срок за работата на КППП: 27.01.2023г. Председателят на 

УС на МИГ да издаде Заповед за изменение и допълнение на Заповед № 80 от 28.11.2022г., в която 

да бъде определен новия срок за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.658 МИГ - 

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

отдих, туристическа инфраструктура“. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

 

По точка 2 от дневния ред г-н Александър Минов – председател на КППП по процедура  

BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, назначен със Заповед № 82 

от 02.12.2022г. на председателя на УС на МИГ представи на УС възникналата необходимост от 

удължаване на срока на работа на КППП. 

Тази необходимост е наложена от големия брой подадени проектни предложения по 

процедурата /в периода на прием са постъпили 10 проектни предложения/, както и големия брой на 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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установените от оценителите несъответствия и нередовности, коетоналага необходимостта от 

провеждане на допълнителна комуникация с кандидатите, подали проектни предложения по 

процедурата. За отстраняване на установени нередовности и неясноти по проектните предложения 

и с цел избягване на формално отстраняване на кандидатите се налага провеждане на 

допълнителна комуникация. Това обстоятелство става ясно след изтичането на срока по 

предходната комуникация /10.01.2023г./ и преглед на подадените от кандидатите отговори от 

оценителите. 

Съгласно Заповед № 82 от 02.12.2022г. на председателя на УС крайният срок за 

приключване на работата на КППП е 17.01.2023г.  

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, 

Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“: „Когато при оценката се установи липса на документи и/или 

друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и 

определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. 

Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да 

доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата“. 

Предвид минималния срок, който задължително следва да бъде определен на кандидатите, 

г-н Минов предложи на членовете на УС да вземат решение, с което да бъде удължен срока за 

работа на КППП до 27.01.2023г. – с 8 работни дни, осигуряващи технологично време за 

провеждане на допълнителната комуникация. 

 

УС на МИГ Белово, Септември, Велинград взема решение срокът за работа на КППП по 

процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ да бъде удължен 

с 8 работни дни, като УС определя краен срок за работата на КППП: 27.01.2023г. Председателят на 

УС на МИГ да издаде Заповед за изменение и допълнение на Заповед № 82 от 02.12.2022г., в която 

да бъде определен новия срок за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ 

Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно, културно наследство и традиции“. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

   

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.      
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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 

  

№ 302/13.01.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 13.01.2022г., с Протокол №167 от 

13.01.2023г. 

ОТНОСНО: Удължаване срока на работа на КППП по 

процедура BG06RDNP001-19.658 МИГ - Белово Септември 

Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

назначена със Заповед № 80 от 28.11.2022г. на председателя на 

УС на МИГ 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Срокът за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.658 МИГ - Белово Септември 

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

туристическа инфраструктура“ да бъде удължен с 10 работни дни, като УС определя краен 

срок за работата на КППП: 27.01.2023г. Председателят на УС на МИГ да издаде Заповед за 

изменение и допълнение на Заповед № 80 от 28.11.2022г., в която да бъде определен новия 

срок за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.658 МИГ - Белово Септември 

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

туристическа инфраструктура“. 

 

 ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ 

  

№ 303/13.01.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 13.01.2022г., с Протокол №167 от 

13.01.2023г. 

ОТНОСНО: Удължаване срока на работа на КППП по 

процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното природно, културно наследство и традиции“, 

назначена със Заповед № 82 от 02.12.2022г. на председателя на 

УС на МИГ 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Срокът за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“ да бъде удължен с 8 работни дни, като УС определя краен 

срок за работата на КППП: 27.01.2023г. Председателят на УС на МИГ да издаде Заповед за 

изменение и допълнение на Заповед № 82 от 02.12.2022г., в която да бъде определен новия 

срок за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“. 

 

 ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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З А П О В Е Д 

№ 83/13.01.2023 г. 
 

За изменение и допълнение на Заповед № 80/28.11.2022 г. 

 

Във връзка с необходимостта от провеждане на допълнителна комуникация при оценка на 

административното съответствие и допустимостта на постъпилите проектни предложения по 

процедура BG06RDNP001-19.658 МИГ - Белово Септември Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“: 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

  Да бъде удължен срока на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, 

определена със Заповед № 80/28.11.2022 г. с 10 работни дни до 27.01.2023г. (петък). 

 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на КППП, определени със Заповед  

№ 80/28.11.2022 г. за сведение и изпълнение.  

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕНА КАНЛИЕВА………../п/……………. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС  

МИГ „БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”  

 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
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4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

З А П О В Е Д 

№ 84/13.01.2023 г. 
 

За изменение и допълнение на Заповед № 82/02.12.2022 г. 

 

Във връзка с необходимостта от провеждане на допълнителна комуникация при оценка на 

административното съответствие и допустимостта на постъпилите проектни предложения по 

процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“: 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

  Да бъде удължен срока на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, 

определена със Заповед № 82/02.12.2022 г. с 8 работни дни до 27.01.2023г. (петък). 

 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на КППП, определени със Заповед  

№ 82/02.12.2023 г. за сведение и изпълнение.  

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕНА КАНЛИЕВА…………/п/………… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС  

МИГ „БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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