
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 78/30.04.2019 год. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 30.04.2019 от 07:00 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 режим на гласуване по телефона – чл. 30, ал. 2 от 

Устава на МИГ. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред.  

За протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на постъпил Доклад от наблюдатели Веселин Спасов Спасов – Главен 

експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, ГД „ЕФМПП“ и Виктория Якова 

Петрова – старши експерт в отдел Верификация – южен, ГД ЕФМПП по процедура  

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

работниците, предприятията и предприемачите към промените” 

 

По точка 1 от дневния ред г-жа Мария Тодорова - Митова – Изпълнителен 

директор на МИГ запозна УС с постъпил Доклад от наблюдатели от УО на ОПРЧР по 

процедура BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - 

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, 

финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“. При извършване на 

проверка на процедурата са констатирани несъответствия и пропуски в работата на 

КППП: 

При оптимизация на бюджета на етап техническа и финансова оценка е 

създадена нова версия на проектното предложение, в която бюджета на проекта е 

коригиран. Бюджета на подаденото от кандидата проектно предложение е разработен 

като Вариент1, съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване. В създадената от 

оценителната комисия нова версия на проектното предложение, бюджетът погрешно е 

разписан като Вариант 2 – проектобюджет, съгласно т. 14.2 от Условията за 

кандидатстване. Макари общо допустимите разходи по проекта да се в размер по-малък 

от 195 583,0 лева, проектът се осъществява изключително чрез възлагане на 

обществени поръчки за строителство, стоки или услуги, и в тази хипотеза приложим е 

Вариант 1 на бюджет, съгласно дадените указания в т. 14.2 от Условията за 

кандидатстване. 

 

УО на ОПРЧР връща Оценителния доклад на КППП по процедура BG05M9OP001- 

1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, 
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Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 
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предприятията и предприемачите към промените“ за отстраняване на съответните 

несъответствия и пропуски. За целта УС трябва да вземе решение за удължаване срока 

на работа на КППП за коригиране на несъответствията. 

 Членовете на КППП след като се запознаха подробно с Доклада на 

наблюдателите от УО на ОПРЧР по процедура  № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, 

Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси 

2014 – 2020“, взеха следните решения: 

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

назначена със Заповед № 32/01.02.2019, до отстраняване на констатираните 

несъответствия и нередовности по Оценителен доклад от 05.04.2019г., съобразно 

постъпил Доклад от наблюдатели от УО на ОПРЧР по процедура BG05M9OP001- 1.033 

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

и предприемачите към промените“. 

2. Възлага на Председателя на УС да издаде Заповед за удължаване срока за работа на 

Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 32/01.02.2019 

до отстраняване на посочените в Доклада на наблюдателите от УО на ОПРЧР 

несъответствия и нередовности. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

                          

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

                                                                    /Николина Дечева/       

 

                                      Председател  на УС на МИГ: ........./п/.................. 

                                                                                                /Елена Канлиева/  

 

 

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 
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С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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РЕШЕНИЕ 

№ 155/30.04.2019 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 30.04.2019г., с Протокол № 78 

от 30.04.2019г. 

 

ОТНОСНО: Постъпил Доклад от наблюдатели от УО на ОПРЧР по процедура 

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

работниците, предприятията и предприемачите към промените” 

 

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

 

РЕШИ: 

 

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

назначена със Заповед № 32/01.02.2019, до отстраняване на констатираните 

несъответствия и нередовности по Оценителен доклад от 05.04.2019г., съобразно 

постъпил Доклад от наблюдатели от УО на ОПРЧР по процедура BG05M9OP001- 1.033 

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

и предприемачите към промените“. 

2. Възлага на Председателя на УС да издаде Заповед за удължаване срока за работа на 

Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед № 

32/01.02.2019, до отстраняване на посочените в Доклада на наблюдателите от УО на 

ОПРЧР несъответствия и нередовности. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

                                                        

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

                    /Елена Канлиева/  

 

 

 

 /п/-заличена информация по ЗЗЛД 

 


