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ПРОТОКОЛ 
№ 71 / 20.03.2019г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 20.03.2019г. от 07:00ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Заседанието се проведе  в офиса  на МИГ – гр. Белово, ул.“Орфей“ № 2А. 

Всички материали от дневния ред, както и проект на документи от настоящото 

заседание, бяха изпратени предварително на ел. пощи на всички членовете на УС. 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 № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, 

Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ - първи прием, 

назначена със Заповед № 33/07.02.2019г, приложена към настоящия протокол, 

въз основа на Решение № 136 от 06.02.2019г. на УС на МИГ, прието на 

заседание, проведено на 06.02.2019г. с Протокол № 66 от 06.02.2019г. 

 

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

2016г. Оценителната комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ предостави на Управителния съвет на МИГ за 

одобрение Оценителния доклад на Комисията. 

Всички присъстващи членове на УС подписаха декларации за наличие/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, как е протекла оценката и по двата етапа – АСД и ТФО. Информира ги за 

комплексната оценка и полученото крайно класиране. 

Комисията за подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, 

Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  

е сформирана в тридневния срок, определен в Минималните изисквания към реда за 

оценка на проектни предложения към СВОМР и утвърдените от УО „Указания за 

подбор на проекти, които ще се финансират по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“. КППП е назначена със Заповед № 33 от 07.02.2019г, 
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приложена към настоящия протокол, въз основа на Решение № 136 от 07.02.2019г. на 

УС на МИГ, прието на заседание, проведено на 07.02.2019г. с Протокол № 66 от 

06.02.2019г. 

УО на ПРСР – МЗХГ не е определи наблюдатели.   

На 11.02.2019г., в 11:00 в офиса на МИГ „Белово, Септември, Велинград“, град 

Белово, ул. Орфей № 2А се проведе обучително заседание на Комисията за подбор на 

проектни предложения. На заседанието Председателят запозна с отговорностите им 

съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.), Постановление № 161 на 

МС от 2016 г. както и Вътрешните правила за работа на КППП. Членовете на КППП се 

запознаха със Списъка на регистрираните проектни предложения. През първия срок на 

прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, 

Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с краен 

срок 04.02.2019г., 17:00 часа в ИСУН 2020 са регистрирано 9 /девет/ проектни 

предложения, което подлежи на разглеждане и оценка: 

Номер 

по ред 

Проектно 

предложение № 
Кандидат 

Дата и час 

на 

регистрация 

1 
BG06RDNP001-19.151-

0001 

„ГЕО- ТРЕЙД 2019 ЕООД„ (ЕИК: 

205481283) 

02.02.2019г. 

19:25ч. 

2 
BG06RDNP001-19.151-

0002 

Амбулатория за индивидуална 

практика за първична медицинска 

помощ-дентална д-р Катерина 

Александрова ЕООД (ЕИК: 

201795525)  

03.02.2019г. 

22:42ч. 

3 
BG06RDNP001-19.151-

0003 

УОЛ СИСТЕМС 2018 ЕООД 

(ЕИК: 205116621)  

04.02.2019г. 

12:28ч. 

4 
BG06RDNP001-19.151-

0004 

Календарови ООД  

(ЕИК: 200487179)  

04.02.2019г. 

15:51ч. 

5 
BG06RDNP001-19.151-

0005 

КИНО ВЕЛИНГРАД ЕООД 

(Булстат: 205485634) 

04.02.2019г. 

16:11ч. 

6 
BG06RDNP001-19.151-

0006 

СТРОЙСНАБ 2003 ЕООД  

(ЕИК: 112600897) 

04.02.2019г. 

16:16ч. 

7 
BG06RDNP001-19.151-

0007 

НОВА АКВА ЕООД (ЕИК: 

112046589) 

04.02.2019г. 

16:32ч. 

8 
BG06RDNP001-19.151-

0008 

Велеви 2019 ЕООД (ЕИК: 

205467892) 

04.02.2019г. 

16:39ч. 

9 
BG06RDNP001-19.151-

0009 

ЕТ "ВЯРА ВАРЕВА - ГКВ" (ЕИК: 

205440895) 

04.02.2019г. 

16:53ч. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

 

 

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) 

9 1 972 924.81 1 479 693.62 493 231.19 

 

Оценката на административното съответствие и допустимостта на проектните 

предложения, постъпили по процедурата се извърши в съответствие с Условията за 

кандидатстване по процедурата и утвърдения образец на оценителна таблица, 

съхраняван в ИСУН 2020. Оценката на административното съответствие и 

допустимостта на всяко проектно предложение се разпредели за извършване от страна 

на двама членове на КППП с право на глас, независимо един от друг. 

На база извършената оценка на административното съответствие и допустимостта, 

членовете на КППП с право на глас констатираха, че в 9 броя проектни предложения са 

налице липсващи документи и/или установени други нередовности.  

Уведомленията за установени нередовности в процеса на разглеждане и оценка на 

проектните предложения са изпратени посредством информационната система ИСУН 

2020 чрез електронния профил на съответния кандидат, който е известяван за 

посоченото електронно чрез електронния адрес, асоцииран към неговия профил. 

  

Статус 
Дата на 
въпрос 

Срок на 
отговор 

Дата на 
отговор 

Дата на 
отваряне 

Проектно предложение 

Кандидат Рег. номер Наименование 

Приет 
отговор 06.03.2019 13.03.2019 13.03.2019 09.03.2019 

BG06RDNP001-
19.151-0008 

„Създаване и 
оборудване на 
фитнес център“ 

Велеви 
2019 ЕООД 

Приет 
отговор 06.03.2019 13.03.2019 13.03.2019 08.03.2019 

BG06RDNP001-
19.151-0007 

Оборудване и 
обзавеждане 
на къща за 
гости "Нова 
Аква" 

НОВА 
АКВА 
ЕООД 

Приет 
отговор 06.03.2019 13.03.2019 12.03.2019 07.03.2019 

BG06RDNP001-
19.151-0006 

Инвестиции за 
закупуване на 
колесен багер с 
челен товарач 

СТРОЙСНА
Б 2003 
ЕООД 

Приет 
отговор 06.03.2019 13.03.2019 13.03.2019 07.03.2019 

BG06RDNP001-
19.151-0005 

Кино 
Велинград 

КИНО 
ВЕЛИНГРА
Д ЕООД 
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Приет 
отговор 06.03.2019 13.03.2019 13.03.2019 07.03.2019 

BG06RDNP001-
19.151-0004 

Инвестиция в 
изграждане и 
оборудване на 
магазин за 
хранителни и 
промишлени 
стоки в УПИ 
ХХІІІ-200, кв 29 
по ПРЗ на 
с.Ветрен дол, 
община 
Септември 

КАЛЕНДАР
ОВИ ООД 

Приет 
отговор 06.03.2019 13.03.2019 13.03.2019 07.03.2019 

BG06RDNP001-
19.151-0002 

„Закупуване на 
медицинска-
диагностична и 
терапевтична 
апаратура и 
отоплителни 
тела за 
нуждите на 
дентален 
център“ 

Амбулатор
ия за 
индивидуа
лна 
практика 
за 
първична 
медицинс
ка помощ-
дентална 
д-р 
Катерина 
Александр
ова ЕООД 

Приет 
отговор 06.03.2019 13.03.2019 13.03.2019 06.03.2019 

BG06RDNP001-
19.151-0003 

Подобряване 
на 
конкурентоспо
собността на 
фирма Уол 
Системс 2018 
ЕООД чрез 
инвестиции в 
ново 
оборудване 

УОЛ 
СИСТЕМС 
2018 ЕООД 

Приет 
отговор 06.03.2019 13.03.2019 13.03.2019 12.03.2019 

BG06RDNP001-
19.151-0009 

Производство 
на сладкарски 
изделия и 
място за 
продаването 
им 

ЕТ "ВЯРА 
ВАРЕВА - 
ГКВ" 

Приет 
отговор 06.03.2019 13.03.2019 13.03.2019 07.03.2019 

BG06RDNP001-
19.151-0001 

ЗАКУПУВАНЕ 
НА МОБИЛНО 
ДВУДЕКОВО 
СКАЛПИРАЩО 
СИТО 

ГЕО- 
ТРЕЙД 
2019 ЕООД 
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КППП изпрати на 06.03.2019г. уведомленията за установени нередовности, съдържащо 

искания за представяне на липсващи документи и/или отстраняване на други 

нередовности, в срок от 7 (седем) дни от датата на изпращане на уведомлението, като 

денят на изпращане 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“ /13.03.2019г., 23:59ч./. 

 

На 14.03.2019г. са приети постъпилите отговори на уведомителните писма от 

кандидатите и е продължена оценка административно съответствие и допустимост, 

чрез продължаване на оценителните листа на двамата оценители от администратор на 

сесия. 

 

В процеса на извършване на оценка на  постъпилите проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ НЯМА оттеглени проектни 

предложения. 

След извършената оценка от КППП по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ 

Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“  има 1 /един/ брой проектни предложения, които се предлагат да бъдат 

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

оценка).
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номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001- 

19.151-0007 

НОВА АКВА 

ЕООД 

Оборудване и 

обзавеждане на къща за 

гости "Нова Аква" 

1. Установено е неизпълнение на т.13 „Проектът се изпълнява 

върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е 

собственост на кандидата, към проектите са приложени 

съответните документи, доказващи правото на ползване“ от 

III. група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, 

поради което са нарушени „Условията за допустимост на 

дейностите“ по т.13.2 и по конкретно т.7, буква а), от 

Условията за кандидатстване, тъй като не са представени 

необходимите документи с които да бъде установено правото 

на ползване на имота върху, който ще бъде изпълнявана 

дейността, а именно: А) На етап кандидатстване кандидатът е 

представил Договор за отдаване по наем на недвижим имот. В 

представения документ са установени следните 

нередности/непълноти: • В предмета на договор не е 

посочено, че кандидата ще извършва стопанската дейност 

предвидена по проекта (предоставянето на туристически 

услуги, отдаване на стаи или цялостно къщата под наем). В 

чл. 11 от този Договор е заложена забрана наемателя „Нова 

Аква“ЕООД да пренаема или преотдава имота, поради което 

кандидатът не може да го отдава на трети лица срещу 

заплащане, каквато е целта на проекта. • Документът не е 

подпечатан от Наемателя –Аква Нова ЕООД • Документът не 

е вписан в Агенцията по вписвания; Б) в отговор на отправено 

искане за отстраняване на нередности/непълноти от 

кандидатът е изискано да представи документ за собственост 
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или договор за наем, вписан в Агенция по вписванията 

кандидатът не е представил документ, с който да бъде 

установено доказано право на ползване. Към отговора е 

представен прикачен файл във вид, който не позволява да 

бъде свален, поради което не може да бъде установено 

неговото съдържание. Посочения документ е вече изискан 

веднъж, поради което не може да бъде поискан повторното, 

тъй като това би нарушило равнопоставеността между 

кандидатите. В) Справка за ДМА за предходната финансова 

година, която е част от годишния финансов отчет не е 

представена от кандидата, както на етап кандидатстване, така 

и към приложените документи на отговора, въпреки, че е 

изискана такава, при отправено писмо за отстраняване на 

нередности/непълноти. Г) От представените инвентарни 

книги е установено, че кандидатът, както към 01.02.2019г., 

така и към 13.03.2019г не притежава недвижим имот, където 

би могло да бъде извършвана дейността, в реализирането на 

която са планирани разходите по проекта.  

2. Установено е нарушение на т.14.2 „Условия за допустимост 

на разходите“ и по конкретно условието, посочено по т.6, тъй 

като: А) на етап кандидатстване: кандидатът е представил три 

оферти, които не могат да бъдат съпоставени. Не са 

представени, съответните запитвания за оферта, Приложение 

32, в които предвиденото за закупуване оборудване и 

обзавеждане е определено с конкретни технически параметри, 

в т.ч. и броя на всеки отделен актив. Не е представена 

техническа характеристика, съгласно Насоките за 

кандидатстване, точка 24 - Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване, в подточка 55 „Техническа 

спецификация за: машина, съоръжение, оборудване и 
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обзавеждане“. Б) В отговор на отправено искане за 

отстраняване на нередности/непълноти кандидатът:  е 

представил три оферти за предвиденото обзавеждане по 

проекта, които не могат да бъдат съпоставени, тъй като при 

извършено сравнение е установено разминаване в 

техническите характеристики на 6 бр. от общо 12-те актива. 

Въпреки това е представено „Решение за определяне на 

стойността на разходите, в което е посочено: „......се установи, 

че и трите оферента предлагат идентични технически 

параметри на заложените активи...“, което е в противоречие с 

представените технически параметри при активи: 1 Мека 

мебел с дамаска, 2 Холна маса, 3. Гардероб/Дрешник, 4. Стол, 

тапициран с еко кожа; 5. Трапезна маса за 8 човека; 6. Шкаф 

за предверие, при които има разминаване в размери, в едната 

с посочено по индивидуален размер, в другата има 

определени размери, а при една от офертите за трапезната 

маса липсва половината от информацията записана в другите 

две оферти. Посочените мотиви обусловили изборът и 

заключението че са получени съпоставими оферти следва да 

се смятат за противоречиви и неясни. • Представена е 

„Техническа спецификация“, в която: а) не е посочен брой за 

всеки отделен актив, въпреки че в някои от активите е 

посочено ще са в множествено число; б) посочени са 9 

артикула, а са оферирани 12, за чиято стойност се 

кандидатства;  в) в позиции 1 и 2 е посочено, че следва да 

бъде закупена тапицерия за мека мебел, а подобни разходи не 

са включени в проектното предложение, както и не са 

оферирани такива; г) липсват размери и други 

характеристики, по които да бъде определено предвиденото за 

закупуване обзавеждане; е) установено е несъответствие с 
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посоченото описание на предвиденото обзавеждане в т.7 План 

за изпълнение/ Дейности по проекта от ФК и представената 

информация в Техническата спецификация В заключение: 

представената техническа спецификация не позволява да бъде 

извършена проверка за обоснованост на оферираното 

обзавеждане; Въпреки, че в отправеното искане за 

отстраняване за нередности/непълноти е изрично посочено: 

„Моля да представите: 1/ Запитвания за оферти за всички 

предвидени разходи по бюджета на проектното 

предложение“, кандидатът не е представил исканите 

запитвания, Приложение 32 към нито една от трите фирми, 

поради което са нарушени изискванията посочени в т. 6 от 

т.14.2 „Условия за допустимост на разходите“ в частта 

„Индикативните ценови предложения се набират по 

изпратено запитване за индикативна оферта.“. Предвид 

посочените факти, следва да се приеме, че при определяне 

обосноваността на заявения за финансиране разход към датата 

на подаване на проектното предложение са допуснати 

нарушения спрямо т. 6 „Обосноваността на заявения за 

финансиране разход към датата на подаване на проектното 

предложение се преценява чрез представяне на най-малко три 

съпоставими независими оферти. В случай, че разходът, за 

който се кандидатства не е включен в списък с референтни 

разходи на ДФЗ, то кандидатът следва да извърши пазарно 

проучване за гарантиране на пазарна цена на съответния 

актив/услуга/строителство. Пазарното проучване включва 

осигуряването на най-малко три съпоставими независими 

индикативни оферти в оригинал, които съдържат 

наименование на оферента, срока на валидност на офертата, 

датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, 
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подробна техническа спецификация на активите/услугите, 

цена в левове или евро с посочен ДДС. Индикативните ценови 

предложения се набират по изпратено запитване за 

индикативна оферта...“ от 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите към Условията за кандидатстване. Предвид 

изложеното заявената сума от кандидата за перо 2.1 

„Закупуване на обзавеждане“ на стойност – 41 640,00 лева от 

т.5 "Бюджет" във Формуляра за кандидатстване следва да 

бъде премахната, тъй като не отговаря на условията за 

допустимост на разходите посочени в т.6 от т.14.2 „Условия 

за допустимост на разходите“ към Условията за 

кандидатстване по настоящата процедура. В следствие на 

извършената корекция, стойността на общите разходи по 

проектното предложение е 0.00 лева, тъй като кандидатът не е 

предвидил други разходи по проектното предложение. Поради 

тази причина е налице не изпълнение на условието по т.6 

„Общият размер на допустимите разходи по проекта е от 30 

000 лв. до 390 000 лв.“ от Група III Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта”. Предвид представените 

основания за отхвърляне, проектното предложение с 

наименование „Оборудване и обзавеждане на къща за гости 

"Нова Аква"“ и номер BG06RDNP001-19.151-0007, подадено 

от кандидат „Аква Нова“ ЕООД Не преминава етап на оценка 

по Административно съответствие и допустимост и не следва 

да бъде допуснато до следващ етап „Техническа и финансова 

оценка“. 
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Въз основа на извършената оценка, КППП предлага следните 8 бр. проектни предложения, по които общия размер на исканата сума на 

финансиране е 1 417 895,64лв./ 724 969,65 евро, да бъдат допуснати до техническа и финансова оценка:  

 

Проектно 

предложение № 

Наименование на кандидата 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 

BG06RDNP001-

19.151-0001 

ГЕО- ТРЕЙД 2019 ЕООД 

 

286263,29 286263.29 381684,38 381684,38 75% 

BG06RDNP001-

19.151-0002 

Амбулатория за индивидуална практика за 

първична медицинска помощ-дентална д-р 

Катерина Александрова ЕООД 

 

41589,00 40833.45 55452,00 54444,60 

 

75% 

BG06RDNP001-

19.151-0003 

УОЛ СИСТЕМС 2018 ЕООД 

 

27516,75 27513.75 36685,00 36685,00 75% 

BG06RDNP001

-19.151-0004 
КАЛЕНДАРОВИ ООД 

292 491,33 284 941.83 389 998,43 379 922.43 75% 

BG06RDNP001-

19.151-0005 

КИНО ВЕЛИНГРАД ЕООД 123 023,25 122 990,32 164 031,00 163 987.11 

  

75% 

BG06RDNP001-

19.151-0006 

СТРОЙСНАБ 2003 ЕООД 

 

105885,00 105885.00 141180,00 141180,00 75% 

BG06RDNP001-

19.151-0008 

ВЕЛЕВИ 2019 ЕООД 279 198,00 372 264,00 279 198,00 372 264,00 75% 

BG06RDNP001-

19.151-0009 

ЕТ "ВЯРА ВАРЕВА - ГКВ" 

 

292500,00 270270.00 390000,00 360360,00 75% 
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 Техническа и финансова оценка на проектните предложения, постъпили по 

процедурата и преминали етап „Административно съответствие и допустимост“ се 

извърши в съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата и утвърдения 

образец на оценителна таблица, съхраняван в ИСУН 2020.  

След извършване на оценка за административно съответствие и допустимост до 

техническа и финансова оценка са допуснати общо 8 /осем/ от регистрираните в срока 

на прием 9 /девет/ проектни предложения. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ на допуснатите до ТФО 8 /осем/ проектни предложения е 1 417 

895,64лв. 

Общите налични средства по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, 

Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

възлизат на 1 000 000,00 лв. На базата на извършената оценка оценителите с право на 

глас констатираха, че на този етап на оценка /Техническа и финансова оценка/  няма 

неясноти и/или несъответствия, в резултат на което не са изпращани писмени искания 

за разяснения към кандидатите по процедурата. 

 

На 19.03.2019г. въз основа на приключените оценителни листа на членовете на 

КППП с право на глас е извършена обобщена техническа и финансова оценка от 

Администратор на оценителна сесия /Председател/.  

На 19.03.2019г. в 19:22ч. е извършено класиране на проектните предложения в 

ИСУН 2020 от Администратор на сесия /Председател/. 

 

Номер в 

класирането 

по точки 

Проектно 

предложение № 

Наименование на кандидата Средно-

аритметична 

оценка /брой 

точки/ 

1 BG06RDNP001-

19.151-0009 

ЕТ "ВЯРА ВАРЕВА - ГКВ" 

 

75.00 

2 BG06RDNP001-

19.151-0002 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ-ДЕНТАЛНА Д-Р КАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЕООД 

 

70.00 

3 BG06RDNP001-

19.151-0006 

СТРОЙСНАБ 2003 ЕООД 

 

70.00 

4 BG06RDNP001-

19.151-0001 

ГЕО- ТРЕЙД 2019 ЕООД 

 

65.00 

5 BG06RDNP001-

19.151-0003 

УОЛ СИСТЕМС 2018 ЕООД 

 

60.00 

6 BG06RDNP001

-19.151-0004 
КАЛЕНДАРОВИ ООД 

45.00 

7 BG06RDNP001-

19.151-0005 

КИНО ВЕЛИНГРАД ЕООД 35.00 

8 BG06RDNP001-

19.151-0008 

ВЕЛЕВИ 2019 ЕООД 30.00 
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Комисията за подбор на проектни предложения класира проектните предложения при 

спазване на следния ред: 

1. Класират се проектни предложения в низходящ ред съобразно получения брой точки 

до размера на определения бюджет по съответната покана за прием. 

2. За класираните проектни предложения с еднакъв брой точки, за които е установен 

недостиг на средства, се финансират проектите докъдето стига бюджетът на приема, а 

проектите с равен брой точки, за които не достигат средства, се отхвърлят. 

3. При недостиг на средства за финансиране на всички одобрени проектни предложения 

КППП изготвя списък с резервни проекти в низходящ ред на получените оценки, 

отговарящи на условията за финансиране. 
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5.1.Проектни предложения, класирани, съгласно общия брой получени точки и до размера на предварително определените и обявени 

финансови средства по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 

Номер в 

класирането 

по точки 

Проектно 

предложение № 

Наименование на кандидата Средно-

аритмети

чна 

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-

19.151-0009 

ЕТ "ВЯРА ВАРЕВА - ГКВ" 

 

75.00 292500,00 270270.00 390000,00 360360,00 75% 

2 BG06RDNP001-

19.151-0002 

Амбулатория за индивидуална 

практика за първична 

медицинска помощ-дентална 

д-р Катерина Александрова 

ЕООД 

 

70.00 41589,00 40833.45 55452,00 54444,60 

 

75% 

3 BG06RDNP001-

19.151-0006 

СТРОЙСНАБ 2003 ЕООД 

 

70.00 105885,00 105885.00 141180,00 141180,00 75% 

4 BG06RDNP001-

19.151-0001 

ГЕО- ТРЕЙД 2019 ЕООД 

 

65.00 286263,29 286263.29 381684,38 381684,38 75% 

5 BG06RDNP001-

19.151-0003 

УОЛ СИСТЕМС 2018 ЕООД 

 

60.00 27516,75 27513.75 36685,00 36685,00 75% 
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Въз основа на извършената оценка: 

 

Брой проектни предложения, предложени за финансиране, съгласно 

декларираните от кандидатите обстоятелства: 5 бр.  

 

Обща сума, която КППП предлага да бъде отпусната на проектните 

предложения, предложени за финансиране: 730 765,49лв./ 373 640,19 евро. 

 

Общата налична сума по процедурата е 1 000 000,00 лв./ 511 299,72 евро. 

 

Списъкът с проектните предложения, които покриват изискванията за получен 

резултат от техническата и финансова оценка, съгласно Условията за кандидатстване, 

които се предлагат за финансиране в рамките на наличния бюджет по процедура № 

BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (регистрационен номер на проектните предложения, данни за кандидатите, общ 

бюджет и размер на безвъзмездната финансова помощ, която КППП предлага да бъде 

отпусната по всеки проект) е представен като приложение и е неразделна част от 

настоящия протокол. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: 3 /три/ бр. проектни предложения са 

преминало успешно оценката, за които не достига финансиране по процедура № 

BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: 

 

Проектно предложение № Наименование на 

кандидата 

Средно-

аритметична 

оценка /брой 

точки/ 

Препоръчана сума 

на безвъзмездната 

финансова помощ 

% на 

безвъзмезд

ната 

финансова 

помощ 

BG06RDNP001-19.151-0004 КАЛЕНДАРОВИ ООД 45.00 284 941,83 лв. 75% 

BG06RDNP001-19.151-0005 КИНО ВЕЛИНГРАД 

ЕООД 

35.00 122 990,32 лв. 75% 

BG06RDNP001-19.151-0008 ВЕЛЕВИ 2019 ЕООД 30.00 279 198,00 лв. 75% 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, 

оттеглени от кандидатите. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

 

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, назначена 

със Заповед № 33/07.02.2019г по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, 

Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ - първи прием от 

стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

 

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“ 

9 6 6 х х 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

 

 

 

                                                                 Протоколчик:……………….. 

/Николина Дечева/ 

 

 

 

                                                          Председател на УС:                . ………………………. 

/Елена Канлиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

РЕШЕНИЕ  
№ 145/ 20.03.2019 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 20.03.2019г. с протокол № 71 

от 20.03.2019г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на  Оценителен доклад от 19.03.2019г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, 

Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ - първи прием, 

назначена със Заповед № 33 от 07.02.2019г. 

 

Управителният съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград 

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

 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Оценителен доклад от 19.03.2019г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, 

Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ - първи прием, 

назначена със Заповед № 33/07.02.2019г. 

 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 6 6 х х 

 

 

 

                                                         Председател на УС:   ………………………… 

/Елена Канлиева/ 

 

 

 

 


