
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№69 / 13.03.2019г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 13.03.2019г. от 18:00ч. 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 № BG06RDNP001-19.152 МИГ Белово, Септември, 

Велинград мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020 - първи прием, назначена със 

Заповед № 30/28.01.2019 г. 

 

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 № 

BG06RDNP001-19.152 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.2.1 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 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 Христина Йорданова Пипонкова 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.  

 

Членовете на КППП се запознаха със Списъка на регистрираните проектни 

предложения. През първия срок на прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-

19.152 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.2.1 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с краен срок 28.01.2019г., 17:00 

часа в ИСУН 2020 са регистрирани 2 /две/ проектни предложения, които подлежат на 

разглеждане и оценка: 
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Номер 

по ред 
Проектно предложение № Кандидат 

Дата и час 

на 

регистрация 

1 
BG06RDNP001-19.152-

0001 

АРКОМ 3 ООД (ЕИК: 

202917067) 

27.01.2019 

15:59 

2 
BG06RDNP001-19.152-

0002 

ЛАЗЕВ ЕООД (ЕИК: 

204286031) 

28.01.2019 

16:05 

 

 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) 

2 408 016.57 200 000.00 208 016.57 

 

Оценката протича на два етапа: 1/ Оценка на административното съответствие и 

допустимостта и 2/ Техническа и финансова оценка. 

На 01.02.2019г. от 12:41 ч. чрез информационната система ИСУН 2020 се 

извърши автоматичното разпределение на случаен принцип на всички 2 броя проектни 

предложения, подлежащи на оценка на административното съответствие и 

допустимостта.  

На база извършената оценка на административното съответствие и 

допустимостта, членовете на КППП с право на глас констатираха, че в 2 броя проектни 

предложения са налице липсващи документи и/или установени други нередовности.  

КППП изпрати на 18.02.2019г. уведомленията за установени нередовности, 

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

други нередовности, в срок от 8 (осем) дни от датата на получаване на уведомлението, 

като денят на получаването му 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“ /26.02.2019г., 23:59ч./. 

На 11.03.2019г. въз основа на приключените оценителни листа на членовете на 

КППП с право на глас е извършена обобщена оценка на административно съответствие 

и допустимост и е генериран протокол АСД в ИСУН 2020. 
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Въз основа на извършената оценка, КППП предлага следните 2 бр. проектни предложения, по които общия размер на исканата сума на 

финансиране е 200 000,00 лв./102 259,94 евро, да бъдат допуснати до техническа и финансова оценка:  

 

     

  

Рег.№ на 

проектното 

предложение от 

ИСУН 2020 

 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Искана 

безвъзмездна 

финансова 

помощ (лв.)   

Одобрена 

безвъзмездна 

финансова 

помощ (лв.)   

Основание за частично одобрение 

1 
BG06RDNP001-

19.152-0001 
АРКОМ 3 ООД 

Изграждане на база 

за производство и 

пакетиране на свежи 

боровинки 

100 000,00 79 300,00 

Съгласно т. 14. 2. Условия за допустимост на 

разходите от Условията за кандидатстване по 

процедурата 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, подробна 

техническа спецификация на активите/услугите, 
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цена в левове или евро с посочен ДДС. 

Индикативните ценови предложения се набират 

по изпратено запитване за индикативна оферта. 

Участниците на пазара, предлагащи офертите, 

следва да декларират, че са информирани, че 

нямат предимство пред останалите участници 

при провеждането на процедура за избор на 

изпълнител съгласно Постановление № 160 на 

МС от 01.07.2016 г., в случай че са изпълнени 

условията на чл. 50, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

Определянето на стойността на цената за 

разхода, за който се кандидатства за 

подпомагане се определя въз основа на 

критерия най-ниска предложена цена. 

При регистриране на проектното предложение в 

секция 12 прикачени електронно подписани 

документи кандидатът е представил три 

запитвания за оферти и три оферти за машини: 

1/ инспекционна лента за отстраняване на 

дефектни плодове; 2/ сортировъчна лента; 3/ 

дозираща система за 125гр. свежи плодове; 4/ 

етикираща машина. От кандидата е изискано да 

представи три съпоставими оферти и/или 

извлечение от каталог на 

производител/доставчик/строител и/или 

проучване в интернет за всяка отделна 
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инвестиция в дълготрайни активи - с 

предложена цена от 

производителя/доставчика/строителя, когато 

кандидатът планира да провежда процедура за 

избор на изпълнител по реда на ПМС № 160, 

тъй като е установено, че офертите не са 

съпоставими и не отговарят на представените 

запитвания за оферти, съдържащи минимални 

характеристики на предвидените за закупуване 

машини. 

Запитването за оферта съдържа: 

1. инспекционна лента за отстраняване на 

дефектни плодове, попаднали листа или 

дръжки; 

2. сортировъчна лента със секция за зададени 

размери на плодовете; 

3. дозираща система за 125гр. свежи плодове и 

пълнеща в кутийки с прикачен капак; 

4. етикираща машина - предназначена за 

поставяне на самозалепващ етикет около 6х6 см 

върху кутийките с прикачен капак. 

Планираната максимална натовареност на 

машините е 1500 кг на работен ден или 12000 

кутийки от по 125 гр. на ден. 

След комуникация с кандидата не са 

представени Три съпоставими оферти и/или 

извлечение от каталог на 

производител/доставчик/строител и/или 
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проучване в интернет за всяка отделна 

инвестиция в дълготрайни активи - с 

предложена цена от 

производителя/доставчика/строителя, когато 

кандидатът планира да провежда процедура за 

избор на изпълнител по реда на ПМС № 160. 

Кандидатът е представил пояснение към оферта 

от "Атинапак" ЕООД, че в оригиналния текст е 

допусната грешка като общата 

производителност на линията е 1500 кг на ден, а 

не 500 кг. 

Представените 3 оферти: 

1. оферта от "Атинапак" ЕООД - след пояснение 

към офертата производителността на ден е 1500 

кг; в офертата е посочено, че 

производителността на дозиращата система е 20 

опаковки на минута, но не е посочено в 

конкретика дневния капацитет на машината и не 

може да се прецени дали грамажа на кутийките 

е 125гр. 

2. оферта от "Компакс" АД - офертата съдържа 

минималните технически характеристики, 

посочени в запитването. 

3. оферта от "Проект М" ООД - в офертата няма 

посочена изискваната максимална натовареност 

на машините от 1500 кг на работен ден или 

12000 кутийки по 125 гр.; Съгласно запитването 

за оферта сортировъчната лента трябва да е със 
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зададени размери на плодовете. В офертата 

няма зададени размери /за разлика от другите 

две представени оферти/, което е причина 

параметрите на конкретната машина да не могат 

да бъдат съпоставени. 

От бюджета на проектното предложение са 

редуцирани разходите по бюджетен ред 2.1. 

дозираща машина – 10 750,00 и бюджетен ред 

2.2. етикетираща машина – 9 950,00 лв., тъй 

като за тези разходи не са представени 

документи за определяне стойността на разхода. 

2 
BG06RDNP001-

19.152-0002 
ЛАЗЕВ ЕООД 

Изграждане на цех 

за млекопреработка 

и закупуване на 

оборудване в УПИ 

IV, ПИ 047064, 

м.“Еловата”, 

землището на с. 

Кръстава, общ. 

Велинград, област 

Пазарджик 

100 000,00 100 000,00 
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Общите налични средства по процедура № BG06RDNP001-19.152 МИГ Белово, 

Септември, Велинград мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ възлизат на 100 000,00 лв. 

На 11.03.2019г. в 14:57 часа е извършено автоматично разпределение в система 

ИСУН 2020 на постъпилите проекти по процедурата и преминали успешно етап АСД за 

проверка на ТФО на утвърдените със заповедта външни оценители с право на глас. 

В периода от 11.03.2019г. до 12.03.2019г. членовете на КППП с право на глас 

попълниха таблици за оценка (оценителни листа), като за всеки критерий направиха 

коментари. Оценката на съответния член на КППП с право на глас се формира от сбора 

на точките, получени от проектното предложение по всички критерии. Оценката на 

всяко проектно предложение е средноаритметично от оценките на членовете на КППП 

с право на глас, които са участвали в оценката му. 

 

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; 

 

Номер в 

кла-

сиране-

то по 

точки 

Проектно 

предло-

жение № 

Наимено-

вание на 

кандидата 

Средно-

аритметич-

на оценка 

/брой 

точки/ 

Искана 

сума на 

безвъз-

мездната 

финансова 

помощ 

Препоръча-

на сума на 

безвъз-

мездната 

финансова 

помощ 

Общ 

бюджет на 

проекта 

/първо-

начален/ 

Общ 

размер на 

бюджета 

/препо-

ръчан/ 

% на 

безвъз-

мездната 

финансо-

ва помощ 

1 BG06RDNP001

-19.152-0002 

ЛАЗЕВ ЕООД 

(ЕИК: 
204286031) 

95 100 000,00 лв. 100 000,00лв. 200 534,93 лв. 200 534,93 лв. 49,87% 

 

2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието 

за отхвърлянето им, които са неразделна част от доклада; 

 

Проектно 

предложение № 

Наименование на 

кандидата 

Средно-

аритметична 

оценка 

/брой точки/ 

Искана сума 

на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Общ бюджет 

на проекта  

% на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

- - - - - - 

 

 

3. Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

 

Номер в 

класирането 

по точки 

Проектно 

предложение № 

Наименование 

на кандидата 

Средно-

аритметична 

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 

безвъз

мездна

та 

финан

сова 

помощ 

2 BG06RDNP001-

19.152-0001 

АРКОМ 3 

ООД (ЕИК: 

202917067) 

85 100 000,00 лв. 79 300,00 лв. 207 481,64 лв. 207 481,64 лв. 38,22% 

 

4. Оттеглени проектни предложения 

 

номер проект Наименование на кандидата 
Наименование на проектното 

предложение 

- - - - 

 

Христина Йорданова Пипонкова – Председател на КППП докладва на членовете на 

УС, че: 

- Размерът на безвъзмездната финансова помощ по приема е достатъчен да бъде 

финансирано едно от одобрените 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. 

 

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 процедура № 

BG06RDNP001-19.152 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.2.1 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

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 7 7 х х 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

 

 

 

                                                                 Протоколчик:………/п/………….. 

/Николина Дечева/ 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

 

 

/п/ -заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  
№ 143/ 13.03.2019 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 13.03.2019г. с протокол № 69 

от 13.03.2019г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на  Оценителен доклад от 12.03.2019г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.152 МИГ Белово, 

Септември, Велинград мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020 - първи прием, назначена 

със Заповед № 30/28.01.2019 г. 

 

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 12.03.2019г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.152 МИГ Белово, Септември, 

Велинград мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020 - първи прием, назначена със Заповед № 

30/28.01.2019 г. 

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 7 7 х х 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 

 


