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ПРОТОКОЛ 
№70 / 15.03.2019г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 15.03.2019г. от 12:00ч. 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 Диана Николова 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, 

Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените” - мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“ - първи прием, назначена със Заповед № 32/01.02.2019г,  

приложена към настоящия протокол, въз основа на Решение № 134 от 

01.02.2019г. на УС на МИГ, прието на заседание, проведено на 01.02.2019г. с 

Протокол № 65 от 01.02.2019г. 

 

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 № 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените”  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 Николина Христова Дечева 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 BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, 

Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените” 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 
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„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. КППП е назначена със Заповед № 32 от 

01.02.2019г, приложена към настоящия протокол, въз основа на Решение № 134 от 

01.02.2019г. на УС на МИГ, прието на заседание, проведено на 01.02.2019г. с Протокол 

№ 65 от 01.02.2019г. 

С Уведомително писмо, получено на 10.01.2019г. УО определи г-н Веселин 

Спасов Спасов и г-жа Виктория Якова Петрова за наблюдатели.   

На 05.02.2019г., 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 № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, 

Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените” с краен срок 31.01.2019г., 17:00 часа в ИСУН 2020 е регистрирано 1 /едно/ 

проектно предложение, което подлежи на разглеждане и оценка: 

 

№ 
Проектно 

предложение № 
Кандидат 

Наименование на 

проектното предложение 

Дата и час на 

регистрация 

1 
BG05M9OP001-

1.033-0001 

ФЪРСТ-69 

ЕООД (ЕИК: 

201088279) 

Създаване на добри и 

безопасни условия на 

труд във "ФЪРСТ-69" 

ЕООД 

31.01.2019 

11:57 

 

 

На 06.02.2019г. в 10:03 часа, администратор на сесия извърши разпределение на 

1 (един) брой проектно предложение за извършване на етап „Оценка на 

административното съответствие и допустимостта“ по процедура BG05M9OP001- 1.033 

“МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията 

и предприемачите към промените”. Проектното предложение ще бъде оценявано 

независимо на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ от 

двама оценители. Съгласно приетия график за работа на КППП в срок до 14.02.2019г. 

бе извършена проверка за административно съответствие и допустимост на 

постъпилото проектно предложение от двамата независими оценители, като 

оценителните листове на двамата независими оценители бяха прекъснати. Въз основа 

на становищата на оценителите председателят на КППП на 15.02.2019г. изпрати на 

кандидата уведомление за установени нередовности, съдържащо искания за 

представяне на липсващи документи и/или отстраняване на други нередовности, в срок 

до 25.02.2019г. Исканията до кандидата са изготвени кумулативно, на база на 

коментарите и на двамата оценители. На 25.02.2019г. чрез система ИСУН 2020 е 

постъпил отговор от кандидата, съдържащ обяснения и допълнителни документи.   
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На 05.03.2019г. въз основа на приключените оценителни листа администратор на 

сесия – Председател извърши обобщена оценка на АСД на проектно предложение 

регистрирано под номер BG05M9OP001-1.033-0001. 

Въз основа на извършената оценка, КППП предлага 1 /едно/ проектно 

предложение, по което общия размер на БФП е 81 994.00 лв.  да бъдат допуснато до 

техническа и финансова оценка: 

Таблица 3: Проектно предложение, допуснато до следващ етап на оценка 

№ 
Проектно 

предложение № 
Кандидат 

Наименование на 

проектното предложение 

Искана 

безвъзмездна  

финансова 

помощ (лв.)   

1 
BG05M9OP001-

1.033-0001 

ФЪРСТ-69 

ЕООД 

Създаване на добри и 

безопасни условия на 

труд във "ФЪРСТ-69" 

ЕООД 

81 994 лева 

 

 

След проведен етап на „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“ по процедура BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, 

Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените”, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г до етап „Техническа и финансова 

оценка“ е допуснато 1 (едно) проектно предложение: 

 

Таблица 5: Проектни предложения, допуснати до етап „Техническа и 

финансова оценка“ 

Номер по 

ред 

Проектно 

предложение № 
Кандидат 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Дата и час на 

регистрация 

1 
BG05M9OP001-

1.033-0001 
ФЪРСТ-69 ЕООД 

Създаване на 

добри и 

безопасни 

условия на 

труд във 

"ФЪРСТ-69" 

ЕООД 

31.01.2019 

11:57 
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 На 05.03.2019г. в 16:35 часа бе извършено разпределение на 1 (един) брой 

проектно предложение. Проектното предложение ще бъде оценявано независимо на 

етап „Техническа и финансова оценка“. Двамата оценители въз основа на представения 

отговор от кандидата продължиха оценката на проектното предложение по зададените 

в Условията за кандидатстване критерии за оценка на ТФО. На етап „Техническа и 

финансова оценка“ няма проведена комуникация с кандидата по настоящата процедура. 

Съгласно становищата на двата оценители бяха нанесени служебни корекции от страна 

на председателя на КППП във Формуляра за кандидатстване на проектно предложение 

№ BG05M9OP001-1.033-0001 „Създаване на добри и безопасни условия на труд във 

"ФЪРСТ-69" ЕООД“. От Формуляра за кандидатстване е отстранена Дейност 1 

„Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в 

предприятието“, като са направени корекции във Формуляра за кандидатстване. 

На 14.03.2019г. въз основа на приключените оценителни листа и извършените 

служебни корекции във Формуляра за кандидатстване – Председател извърши 

обобщена оценка на етап ТФО на проектно предложение регистрирано под номер 

BG05M9OP001-1.033-0001. При извършената оценка на етап „ТФО“ по процедура № 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените” няма отхвърлени 

проектни предложения. При извършената оценка на етап „ТФО“ по процедура 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените” няма оттеглени 

проектни предложения.  

Общата стойност на бюджета по процедура № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, 

Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” е 500 000 лева. Въз основа на извършената оценка,   

КППП предлага 1 /едно/ проектно предложение, по което общия размер на БФП  

след извършени служебни корекции и начисляване на 10% непреките разходи е 53 834 

лв.,  да бъде предложено за финансиране: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списък на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ , класирани, съгласно общия брой 

получени точки и до размера на предварително определените и обявени финансови средства по процедурата 

Номер в 

класира

нето по 

точки 

Проектно 

предложе

ние № 

Наименование 

на кандидата 

Средно-

аритметич

на оценка 

/брой 

точки/ 

Искана 

сума на 

безвъзмезд

ната 

финансова 

помощ 

Препоръ

чана 

сума на 

безвъзме

здната 

финансов

а помощ 

Общ 

бюджет на 

проекта 

/първонача

лен/ 

Общ 

размер на 

бюджета 

/препоръ

чан/ 

% на 

безвъз

мездн

ата 

финан

сова 

помо

щ 

Обосновка на корекция 

1 BG05M9

OP001-

1.033-

0001 

"ФЪРСТ-69" 

ЕООД 

84 81994,00 53834,00 81994,00 53834,00 100% В описанието на Дейност 1 

"Разработване, адаптиране и въвеждане 

на системи за развитие на човешките 

ресурси в предприятието" е предвидено 

изпълнението на следните дейности:  

1. "Разработване на Практики за 

въвеждане на гъвкави форми на заетост" 

2. "Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба за въвеждане на нови практики за 

обезпечаване на човешки ресурси" 

3. "Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба и Наръчник за добри зелени 

практики и компетенции в 

предприятието" 

За изпълнението на елемент 1  

„Разработване на Практики за въвеждане 

на гъвкави форми на заетост“ липсва 

адекватна обосновка и описание от 

страна на кандидата по отношение на 

необходимостта от усъвършенстване и 
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подобрения спрямо текущото състояние 

на предприятието и неговото планирано 

развитие за въвеждането на гъвкави 

форми на заетост и други практики за 

по-лесно съвместяване на 

професионалния и личния живот. В 

рамките на елемент 2 "Разработване на 

вътрешно-фирмена уредба за въвеждане 

на нови практики за обезпечаване на 

човешки ресурси" не е обоснована 

необходимостта от промени в наличните 

системи за развитие на човешките 

ресурси, нито връзката със стратегията 

за развитие на предприятието. Не е 

обоснована и описана необходимостта 

от усъвършенстване и подобрения 

спрямо текущото състояние на 

предприятието и неговото планирано 

развитие. Елемент 3  предвижда 

„Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба и Наръчник за добри зелени 

практики и компетенции в 

предприятието“, но липсва каквато и да 

е обосновка как предвидените мерки ще 

допринесат за опазване на околната 

среда. За да се аргументира дейността, е 

направено абстрактно изложение, 
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касаещо „практиката“, но липсва 

връзката между дейността и конкретните 

условия и нужди в предприятието 

кандидат.  

Разписана така, дейността не отговаря на 

поставените в Условията за 

кандидатстване изисквания към Дейност 

1 „Подкрепа за практики за въвеждане 

на гъвкави форми на заетост“ и Дейност 

2 „Подкрепа за практики за 

усъвършенстване на системите за 

управление на човешките ресурси в 

предприятията, с акцент върху 

практиките за трайно интегриране на 

младите хора на работното място“. 

Наличието на тези пропуски, наред с 

липсата на адекватен анализ на 

проблемите и нуждите на конкретните 

целеви групи, както и обосновка за 

връзката между тях и посочените по-

горе дейности, по никакъв начин не 

обосновават необходимостта от 

изпълнение на Дейност 1 „Разработване, 

адаптиране и въвеждане на системи за 

развитие на човешките ресурси в 

предприятието“ 
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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  

Николина Христова Дечева – 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 по процедура 

№ BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените” - мярка 1.7 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” 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 7 7 х х 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

 

 

 

                                                                 Протоколчик:……………….. 

/Диана Николова/ 

 

 

 

                                                          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  
№ 144/ 15.03.2019 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 15.03.2019г. с протокол № 70 

от 15.03.2019г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на  Оценителен доклад от 14.03.2019г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура процедура № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ 

Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” - мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“ - първи прием, назначена със Заповед № 

32/01.02.2019г. 

 

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 14.03.2019г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, 

Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените” - мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“ - първи прием, назначена със Заповед № 32/01.02.2019г. 

 

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:   ………………………… 

/Елена Канлиева/ 

 


