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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. 
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ПРОТОКОЛ 

№ 88/03.07.2019 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

 

Днес, 03.07.2019г. в 18:00ч., 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. 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“-втори прием, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, назначена със Заповед № 41/08.05.2019 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 № 

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

подкрепа на неземеделски дейности“-втори прием 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-н Александър Минов 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 втория 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 06.05.2019г., 17:00 часа в ИСУН 2020 са 
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регистрирани 7 /седем/ проектни предложения: 

 

Номер 

по ред 
Проектно предложение № Кандидат 

Дата и час 

на 

регистрация 

1 
BG06RDNP001-19.151-

0010 

„ДЕСИСЛАВА ТУР“ ООД  

(ЕИК: 204502015) 

30.04.2019г. 

17:42ч. 

2 
BG06RDNP001-19.151-

0011 

ЕТ "Гранд - Станимир Михов" 

(Булстат: 205610155) 

03.05.2019 

17:51 

3 
BG06RDNP001-19.151-

0012 

ЕТ "ДАНИЕЛА ШАРКОВА 

79" (Булстат: 205609968) 

03.05.2019 

18:00 

4 
BG06RDNP001-19.151-

0013 

ЕТ " Даринка Ботева" 

(Булстат: 205615056) 

05.05.2019 

01:03 

5 
BG06RDNP001-19.151-

0014 

НОВА АКВА ЕООД (ЕИК: 

203573911) 

06.05.2019 

11:11 

6 
BG06RDNP001-19.151-

0015 

ET МАРИЯ МЕЗОВА (ЕИК: 

205629538) 

06.05.2019 

16:20 

7 
BG06RDNP001-19.151-

0016 

ЕТ Цветелина Кечева (ЕИК: 

205630318) 

06.05.2019 

16:46 

 

 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) 

7 1 016 008.10 762 006.10 254 002.00 

 

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

допустимостта и 2/ Техническа и финансова оценка. 

На 09.05.2019г. от 10:32 ч. чрез информационната система ИСУН 2020 се 

извърши автоматичното разпределение на случаен принцип на всички 7 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 7 броя проектни 

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

КППП изпрати на 11.06.2019г. уведомленията за установени нередовности, 

съдържащо искания за представяне на липсващи документи и/или отстраняване на 
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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“ /18.06.2019г., 23:59ч./. 

На 02.07.2019г. въз основа на приключените оценителни листа е извършена нова 

обобщена оценка на административно съответствие и допустимост и е генериран нов 

протокол АСД в ИСУН 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

 

Въз основа на извършената оценка, КППП предлага следните 3 бр. проектни предложения, по които общия размер на исканата 

сума на финансиране е 331 413,58лв./ 169 449,07 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-

19.151-0011 

ЕТ "ГРАНД - СТАНИМИР МИХОВ" 31 950,29 27 675,29 42 600,39 36 900,39 75% 

BG06RDNP001-

19.151-0012 

ЕТ "ДАНИЕЛА ШАРКОВА 79" 30 296,68 30 296,68 40 395,57 40 395,57 75% 

BG06RDNP001-

19.151-0013 

ЕТ " ДАРИНКА БОТЕВА" 269 166,61 212 784,46 358 888,82 283 712,62 75% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

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

Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“-втори прием, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград възлизат на 269 

234,51 лв.  

На 29.06.2019г. в 16:20 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. 

На 02.07.2019г. до председателя на КППП са изпратени съобщения чрез ИСУН 

2020 от оценителите Нели Лучкова Македонска-Цветкова и Слава Тодорова 

Бахчеванска, извършили оценка АСД на проектно предложение с рег.№ 

BG06RDNP001-19.151-0010 „Основен ремонт, пристройка и преустройство на 

съществуващо Кафе-Аператив и надстрояване със стаи за гости, медицински кабинет и 

салон за маникюр и педикюр в УПИ XI-468 – общ.обсл. дейности , кв.53 по плана на 

с.Варвара, общ.Септември“ на кандидат „ДЕСИСЛАВА ТУР“ ООД, че е констатиран 

съществен пропуск при извършването на оценката на административното съответствие 

и допустимостта на проектното предложение.  

Въз основа на постъпилите съобщения и информация за констатирани съществени 

пропуски и необходимост от извършване на коректна оценка на етап АСД са анулирани 

оценителните листа на етап ТФО. След извършването на коректна оценка на АСД и 

приключване на етап на оценка на административното съответствие и допустимост е 

направено ново ръчно разпределение за оценка на етап ТФО на същите оценители. Тъй 

като  проектно предложение с рег.№ BG06RDNP001-19.151-0010 „Основен ремонт, 

пристройка и преустройство на съществуващо Кафе-Аператив и надстрояване със стаи 

за гости, медицински кабинет и салон за маникюр и педикюр в УПИ XI-468 – общ.обсл. 

дейности , кв.53 по плана на с.Варвара, общ.Септември“ на кандидат „ДЕСИСЛАВА 

ТУР“ ООД не покрива изискванията на етап АСД и не подлежи на оценка на етап ТФО. 

На 02.07.2019г 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 BG06RDNP0

01-19.151-

0013 

ЕТ "Даринка 

Ботева" 

65 269 166,61 212 784,46 358 888,82 283 712,62 75% 
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2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им, които са неразделна част 

от доклада; 

 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001-19.151-

0010  

ДЕСИСЛАВА 

ТУР ООД 

„Основен ремонт, 

пристройка и 

преустройство на 

съществуващо Кафе-

Аператив и надстрояване 

със стаи за гости, 

медицински кабинет и 

салон за маникюр и 

педикюр в УПИ XI-468 – 

общ.обсл. дейности , 

кв.53 по плана на 

с.Варвара, 

общ.Септември“ 

Кандидатът не отговаря на критерия за оценка на 

допустимостта на проекта: 

- Общият размер на допустимите разходи по проекта е 

от 30 000 лв. до 390 000 лв. - Общият размер на допустимите 

разходи по проекта е 358 149.66 лева, но в Таблица 2 

"Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за 

подпомагане по проекта, но са част от цялостния обект на 

инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен 

и/или да функционира самостоятелно" от бизнес плана, 

кандидатът е посочил разходи в размер на 40 147 лева. По 

този начин допустимите разходи по проекта надвишава 390 

000 лева 
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2 
BG06RDNP001- 

19.151-0014 

НОВА АКВА 

ЕООД 

Оборудване и 

обзавеждане на къща за 

гости "Нова Аква" 

При проведена комуникация с кандидата от 11.06.2019г. на 

етап на оценка на административното съответствие и 

допустимостта от кандидата е изискано представянето на Най-

малко три съпоставими независими 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, цена, определена в левове или евро с 

посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за 

оферти съгласно приложение № 32 към Условията за 

изпълнение/документи за изпълнение - важи в случаите, 

когато за всеки заявен за финансиране разход, за който към 

датата на подаване на заявлението за подпомагане, няма 

определени референтни стойности и не се отнася при 

кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и 

друга недвижима собственост, както и за разходи за 

извършени услуги от държавни или общински органи и 

институции. В случаите, когато оферентите са чуждестранни 

лица, следва да представят документ за правосубектност, 

съгласно Националното им законодателство. 

В отговор на комуникацията са представени три оферти за 

обзавеждане от "ЕС ДИЗАЙН 08" ЕООД, "ОПТИМА МЕБЕЛ" 

ЕООД и "СИНЪРДЖИ" ЕООД. В представените оферти и 

запитвания за оферти липсват минимални технически 

характеристики/размери за: 1. гардероб/дрешник модел на 

клиента - изработен от ПДЧ, 2 врати с панти, лост за дрехи, 

рафтове; 2. тоалетка модел на клиента-изработена от ПДЧ; 3. 

мека мебел, ъглова, 2 бр. фотьойл, 2 бр. табуретки - 

тапицирани с дамаска; 4. шкаф за предверие изработен от 

ПДЧ; 5. кухня по проект- ПДЧ, стъкло, термоплот, термо 
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гръб, панти и водачи с плавно прибиране /електроуредите не 

са включени/. 

При така посочените несъответствия разходите за посоченото 

обзавеждане не отговарят на условията за допустимост на 

разходите, описани в т.14.2 от условията за кандидатстване по 

процедурата и са премахнати от бюджета на проектното 

предложение. Общата стойност, с която се редуцира бюджета 

на проектното предложение е 23 430.00лв. 

При проведена комуникация с кандидата от 11.06.2019г. на 

етап на оценка на административното съответствие и 

допустимостта от кандидата е изискано представянето на 

следните задължителни документи, в които са установени 

несъответствия и/или непълноти: 

1. Формуляр за мониторинг съгласно приложение № 13 

към чл.47, ал.2, т.3 от Наредба №22/14 декември 2015г. на 

МЗХГ (Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

2. Декларация за липса на изкуствено създадени условия 

(Приложение № 13 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

3. Декларация минимални помощи – попълнена по 

образец (Приложение № 14 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

В отговор на комуникацията горе посочените документи не са 

представени коректно попълнени и не са отстранени 

несъответствията съгласно препоръките на КППП: 

1. В представения Формуляр за мониторинг съгласно 

приложение № 13 към чл.47, ал.2, т.3 от Наредба №22/14 

декември 2015г. на МЗХГ (Приложение № 11 към Условията 

за кандидатстване) не са спазени изискванията при попълване, 
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посочени в самия формуляр за отбелязване само на една 

област с поставен акцент. 

2. В представената Декларация за липса на изкуствено 

създадени условия (Приложение № 13 към Условията за 

кандидатстване), след изискване от КППП за коректно 

вписване на мярката по която се кандидатства, кандидатът е 

представил декларация, която не е коригирана. 

3. В представената Декларация минимални помощи – 

попълнена по образец  (Приложение № 14 към Условията за 

кандидатстване) е установено несъответствие по 

съдържанието на приложение 14.2 към декларацията за 

минимална помощ. Същото не е попълнено коректно съгласно 

указанията в декларацията и не са актуализирани годините, за 

които се декларират данните спрямо годината на подаване на 

проектното предложение и кандидатстване по процедурата. 

При така посочените несъответствия и/или непълноти, 

кандидатът не отговаря на критерия за оценка на 

допустимостта на кандидата: 

- Кандидатът е представил коректно попълнена 

декларация за минимални/държавни помощи и данните в нея 

съответстват на установеното в публичните регистри на МФ и 

ДФЗ. 

При така посочените несъответствия и/или непълноти, 

кандидатът не отговаря на критерия за оценка на 

допустимостта на проекта: 

- Общият размер на допустимите разходи по проекта е 

от 30 000 лв. до 390 000 лв. - След извършване на корекция в 

бюджета и след установена недопустимост на разходите 

съгласно условията за кандидатстване по процедурата, 

общият размер на допустимите разходи по проекта е 18 210,00 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

лв., което е под 30 000,00 лв. 

3 
BG06RDNP001- 

19.151-0015 

ЕТ МАРИЯ 

МЕЗОВА 
Автомивка в Септември 

При проведена комуникация с кандидата от 11.06.2019г. на 

етап на оценка на административното съответствие и 

допустимостта от кандидата е изискано представянето на: 

Най-малко три съпоставими независими 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, цена, определена в 

левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от 

кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 32 

към Условията за изпълнение/документи за изпълнение за 

всички заявени за финансиране разходи. 

За заявените разходи за СМР при регистрирането на 

проектното предложение в ИСУН 2020 е представена оферта 

от „Братя Пашкулеви“ ООД – в офертата липсва дата и 

валидност. След проведена комуникация с кандидата са 

представени още две оферти за СМР от "ТЕХНО-КОНСУЛТ 

2000" ЕООД и "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93" ООД. Оферентите за 

СМР са вписани в Камара на строителите. Офертите от 
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"БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" и "ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000" ЕООД 

не съдържат валидност на офертата, което е задължителен 

реквизит съгласно условията за кандидатстване по 

процедурата. Към офертите не са представени запитвания за 

оферти. 

Представени са три оферти за заложените разходи за 

консултантски услуги. Не са представени запитвания към 

офертите. 

Не са представени оферти за обзавеждане и оборудване. 

Не са представени оферти за заложените разходи за 

проектантски услуги. 

Не са представени и декларации за информираност на 

оферентите (Приложение № 10 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

При така посочените несъответствия разходите за СМР, 

проектантски услуги, обзавеждане и оборудване не отговарят 

на условията за допустимост съгласно условията за 

кандидатстване по процедурата и следва да бъдат премахнати 

от бюджета на проектното предложение. Общата стойност, с 

която следва да се редуцира бюджета на проектното 

предложение е 93 929.92 лв, от които 72 329,92 лв за СМР, 16 

320,00 лв. за оборудване и 5 280,00 лв. за проектантски 

услуги. 

В Условията за кандидатстване, раздел 14. Категории разходи, 

допустими за финансиране, точка 14.1. Допустими разходи, е 

указано, че : 

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, 

например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, 

хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 

икономическата устойчивост, включително проучвания за 
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техническа осъществимост; 

Разходите по т.“3“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на 

разходите по т. „1“, „2“ и 

„4“. 

Разходи за разработване на бизнес план, включващ 

предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или 

попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), 

извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване 

на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с 

изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до 

изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от 

стойността на допустимите разходи. 

При установената недопустимост на заложените в проектното 

предложение разходи и размер на допустимите разходи 0,00 

лв., то разходите за консултантски услуги също са 

недопустими. 

При така посочените несъответствия разходите за посоченото 

обзавеждане не отговарят на условията за допустимост на 

разходите, описани в т.14.2 от условията за кандидатстване по 

процедурата и са премахнати от бюджета на проектното 

предложение. Общата стойност, с която се редуцира бюджета 

на проектното предложение е 99 209.92 лв. 

При проведена комуникация с кандидата от 11.06.2019г. на 

етап на оценка на административното съответствие и 

допустимостта от кандидата е изискано представянето на: 

Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза 

"Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и 

детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за 

устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 
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51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или 

архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който 

ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на 

проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи 

и когато за предвидените строително-монтажни работи не се 

изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за 

устройство на територията. 

Кандидатът е представил одобрен инвестиционен проект, но 

инвестиционният проект не е в цялост, липсват отделни части. 

При проведена комуникация с кандидата от 11.06.2019г. на 

етап на оценка на административното съответствие и 

допустимостта от кандидата е изискано представянето на 

следните задължителни документи, в които са установени 

несъответствия и/или непълноти: 

1. Бизнес план (по образец, Приложение № 8 към 

Условията за кандидатстване/Документи за попълване) с 

подпис/и, печат на всяка страница и сканиран. 

2. Таблиците от бизнес плана (по образец, Приложение № 

8А към Условията за кандидатстване/Документи за 

попълване). 

3. Декларация минимални помощи – попълнена по 

образец (Приложение № 14 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

В отговор на комуникацията горе посочените документи не са 

представени коректно попълнени и не са отстранени 

несъответствията съгласно препоръките на КППП: 

1. Установено е несъответствие между стойността на 

инвестицията, посочена на първа страница не отговаря на 

стойността на посочените разходи в т. 5 Бюджет. В Т1 са 

посочени консултантските услуги, но сумата не е коректно 
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посочена. Бизнес планът е подписан и подпечатан на всяка 

страница. 

2. Общата стойност на инвестицията, посочена в бизнес 

плана не съвпада със стойността, посочена в т. 5 Бюджет от 

Формуляра за кандидатстване. 

3. В представената Декларация минимални помощи – 

попълнена по образец  (Приложение № 14 към Условията за 

кандидатстване) е установено несъответствие по 

съдържанието на приложение 14.2 към декларацията за 

минимална помощ. Същото не е попълнено коректно съгласно 

указанията в декларацията и не са актуализирани годините, за 

които се декларират данните спрямо годината на подаване на 

проектното предложение и кандидатстване по процедурата. 

При така посочените несъответствия и/или непълноти, 

кандидатът не отговаря на критерия за оценка на 

допустимостта на кандидата: 

- Кандидатът е представил коректно попълнена 

декларация за минимални/държавни помощи и данните в нея 

съответстват на установеното в публичните регистри на МФ и 

ДФЗ. 

При така посочените несъответствия и/или непълноти, 

кандидатът не отговаря на критерия за оценка на 

допустимостта на проекта: 

- Общият размер на допустимите разходи по проекта е 

от 30 000 лв. до 390 000 лв. - След извършване на корекция в 

бюджета и след установена недопустимост на разходите 

съгласно условията за кандидатстване по процедурата, 

общият размер на допустимите разходи по проекта е 0,00 лв., 

което е под 30 000,00 лв. 

- Проектът съдържа Бизнес план по образец - В 
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представеният Бизнес план са констатирани нередности, 

подробно описани по-горе. 
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3. Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

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

класиране;  

Проектно предложение № Наименование на 

кандидата 

Средно-

аритметична 

оценка 

/брой точки/ 

Препоръчана 

сума на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

% на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

BG06RDNP001-19.151-0011 
ЕТ ГРАНД-

СТАНИМИР МИХОВ 

45.00 27 675,29 лв. 75% 

BG06RDNP001-19.151-0012 ЕТ ДАНИЕЛА 

ШАРКОВА 79 

47.00 30 296,68 лв. 75% 

 

 

4. Оттеглени проектни предложения 

 

номер проект Наименование на кандидата 
Наименование на проектното 

предложение 

1 
BG06RDNP001-19.151-

0016 

ЕТ „ЦВЕТЕЛИНА 

КЕЧЕВА“ 

Развитие на интегриран селски 

туризъм в с. Голямо Белово 

 

Александър Димитров Минов – 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 № 

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

подкрепа на неземеделски дейности“-втори прием, финансирана от ПРСР 2014-2020г. 

от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград. 

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и одобри 

Оценителния доклад. 

 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

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:…………/п/……….. 

/Николина Дечева/ 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

 

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 
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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 

№172 /03.07.2019 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 03.07.2019г., с Протокол №88 

от 03.07.2019г. 

ОТНОСНО: 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“-втори прием, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград, назначена със 

Заповед № 41/08.05.2019 г. 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Белово, Септември, 

Велинград” 

РЕШИ: 

1. Одобрява 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“-

втори прием, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от 

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

със Заповед № 41/08.05.2019 г. 

 

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и одобри 

Оценителния доклад. 

 

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 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/

