
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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  

ПРОТОКОЛ 
№ 56 / 10.12.2018г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 05.12.2018г. от 18:00 часа 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 в офиса на МИГ - гр. Белово, ул. „Орфей” 2А. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Одобрение на Оценителен доклад от 10.12.2018г. от работата на Комисия за 

подбор на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-1.007 МИГ 

Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“  по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград , назначена 

със Заповед № 17/01.11.2018г. 

 

2. Разглеждане на постъпил Доклад за извършен предварителен контрол от УО на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на процедура за 

подбор на проектни предложения с втори краен срок за кандидатстване № 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград – „Подобряване на 

производствения капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 2014-2020 чрез Водено от 

общностите местно развитие. 

 

По първа точка от дневния ред: Във връзка с чл. 44, ал. 3-6 на ПМС №161 от 

2016г. Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 

17/01.11.2018г. по процедура  № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, 

Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по мярка 1.1 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-

2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград, предостави на Управителния съвет на МИГ за одобрение на 

Оценителния доклад за извършен от нея подбор на проектни предложения. 

Всички присъстващи членове на УС подписаха декларации за липса на конфликт на 

интереси. 

Председателят на КППП г-жа Мария Тодорова - Митова запозна членовете на УС с 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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  

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

оценка и полученото крайно класиране. На УС бяха предоставени: 

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; 

При извършената оценка и на двата етапа – АСД и ТФО няма отхвърляне проектни 

предложения, няма проектни предложения за които няма наличен финансов ресурс по 

мярката, няма оттеглени проектни предложения, няма резервни проектни предложения. 

 

Мария Тодорова – Председател на КППП докладва на членовете на УС, че: 

 размера 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. 

На членовете бе представен и полученият доклад от участието си в КППП по 

процедура № BG16RFOP002-1.007 на  назначеният от Управляващия орган на ОПИК – 

Тодор Чернев. 

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

резултат на представения доклад взеха следното РЕШЕНИЕ: 

1. Приемат и одобряват оценителния доклад от 05.12.2018г. от работата на КППП, 

назначена със Заповед № 17/01.11.2018г. за извършване на оценка на постъпилите 

проектни предложения с втори краен срок на кандидатстване по процедура № 

BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“  по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 х х 

 

По точка 2 от дневния ред : Изпълнителният директор на МИГ – Мария 

Тодорова – Митова запозна присъстващите членове на УС с постъпил Доклад за 

извършен предварителен контрол от УО на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ на процедура за подбор на проектни предложения с втори 

краен скрок за кандидатстване BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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Велинград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 2014-

2020 чрез Водено от общностите местно развитие.  

При извършване на проверка на процедура BG16RFOP002-2.020 УО е констатирал 

несъответствия и пропуски в работата на КППП. 

УО връща доклада на КППП по процедура BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ за 

отстраняване на несъответствия и пропуски. За целта УС трябва да вземе решение за 

удължаване на срока на работа на КППП за отстраняване на пропуските и нередностите 

цитирани в доклада на УО. 

 

Членовете на Управителния съвет след като се запознаха с писмо с изх. № 92-00-

5 от 28.11.2018г. и приложеният към него Доклад за извършен предварителен контрол 

от УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на процедура за 

подбор на проектни предложения с втори краен скрок за кандидатстване 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград – „Подобряване на 

производствения капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 2014-2020 чрез Водено от 

общностите местно развитие взеха следното РЕШЕНИЕ: 

1. Удължава срока на работа на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед № 8/03.09.2018г. до отстраняване на констатирани 

несъответствия в изготвения от комисията оценителен доклад от 12.10.2018г., 

съобразно постъпил доклад за извършен предварителен контрол от УО на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ на процедура за подбор на проектни 

предложения с втори краен за кандидатстване BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОП 

„ИК“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на МИГ да издаде заповед за 

удължаване срока на работа на Комисия назначена със  Заповед № 8/ 03.09.2018г. до 

остраняване на посочените от УО несъсответствия и пропуски в писмо № 92-00-5 от 

28.11.2018г. 

 

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/  

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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РЕШЕНИЕ  
№ 115 / 10.12.2018 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 10.12.2018г. с протокол № 56 

от 10.12.2018г. 

 

ОТНОСНО:  Одобрение на Оценителен доклад от 05.12.2018г. на Комисия за подбор 

на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, 

Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“  по 

мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от 

ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград , назначена със Заповед № 17/01.11.2018г. 

 

Управителният съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград 

на основание чл. 44, ал.4 от ПМС № 161/ 04.07.2016г. 

 

 

РЕШИ: 

 

Приемат и одобряват оценителния доклад от 05.12.2018г. от работата на КППП, 

назначена със Заповед № 17/01.11.2018г. за извършване на оценка на постъпилите 

проектни предложения с втори краен срок на кандидатстване по процедура № 

BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“  по мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

 

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 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

№116/10.12.2018 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 10.12.2018г., с Протокол № 56 

от 10.12.2018г. 

ОТНОСНО: Постъпил Доклад за извършен 

предварителен контрол от УО на 

Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ на 

процедура за подбор на проектни 

предложения с няколко крайни 

срока за кандидатстване 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – 

„Подобряване на производствения 

капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 

2014-2020 чрез Водено от 

общностите местно развитие. 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ - Белово, Септември, 

Велинград” 

 

РЕШИ: 

1. Удължава срока на работа на Комисия за подбор на проектни 

предложения, назначена с Заповед № 17 от 01.11.2018г. до отстраняване на 

констатирани несъответствия в изготвения от комисията оценителен доклад от 

05.12.2018г., съобразно постъпил доклад за извършен предварителен контрол от 

УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на процедура 

за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград – „Подобряване на 

производствения капацитет на МСП“ по ОП „ИК“ 2014-2020 чрез Водено от 

общностите местно развитие 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на МИГ да издаде 

заповед за удължаване срока на работа на Комисия назначена със Заповед № 17 

от 01.11.2018г 

 

ГЛАСУВАНЕ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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  

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 7 0 0 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ: 

............./п/............. 

                                                                                                                       /Елена Канлиева/  

 


