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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, 
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ПРОТОКОЛ 
№92 / 17.07.2019г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 17.07.2019г. 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 № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, 

Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОПИК 

2014-2020 - първи прием, назначена със Заповед № 46/06.06.2019 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 № 

BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ 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.  

 

Представен бе Списъка на регистрираните проектни предложения. През първия 

срок на прием на проекти по процедура № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, 

Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 

2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с краен срок 06.06.2019г., 

17:00 часа в ИСУН 2020 са регистрирани 7 /седем/ проектни предложения, които 

подлежат на разглеждане и оценка: 
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Номе

р по 

ред 

Проектно 

предложение № 
Кандидат 

Дата и час 

на 

регистрация 

1 
BG16RFOP002-

2.050-0001 
БОРСА ЕООД 

03.06.2019 

16:05 

2 
BG16RFOP002-

2.050-0002 
ПРЕМИЕРА - 257 ООД 

04.06.2019 

15:03 

3 
BG16RFOP002-

2.050-0003 

ВИНАРСКА КЪЩА 

ВИНОГРАДЕЦ АД  

06.06.2019 

10:14 

4 
BG16RFOP002-

2.050-0004 
МИНЕРАЛИ-М ООД 

06.06.2019 

10:17 

5 
BG16RFOP002-

2.050-0005 
КАДЬОВА-52 ЕООД 

06.06.2019 

13:12 

6 
BG16RFOP002-

2.050-0006 
ХЕМУС ООД 

06.06.2019 

14:44 

7 
BG16RFOP002-

2.050-0007 
ЕКОЛЕС 83 ЕООД 

06.06.2019 

16:32 

 

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

допустимостта и 2/ Техническа и финансова оценка. 

На 11.06.2019г. в 11:52 часа 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 26.06.2019г. 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 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“ /03.07.2019г., 23:59ч./. 

На 08.07.2019г. 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 7 бр. проектни 

предложения, по които общия размер на исканата сума на финансиране е 1 833 696.61 

лв., да бъдат допуснати до техническа и финансова оценка. 

Рег. № на 

проектното 

предложени

е от ИСУН 

2020 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 

Искана 

безвъзмездн

а 

финансова 

помощ (лв.) 

BG16RFOP0

02-2.050-

0001 

БОРСА ЕООД 

Подобряване на производствения 

капацитет на „Борса“ ЕООД 207 977.16 

BG16RFOP0

02-2.050-

0002 

ПРЕМИЕРА - 

257 ООД 

Модернизация на 

производствения процес в 

„Премиера-257“ ООД 

130 685.28 

BG16RFOP0

02-2.050-

0003 

ВИНАРСКА 

КЪЩА 

ВИНОГРАДЕЦ 

АД  

Подобряване на производствения 

капацитет във „Винарска къща 

Виноградец“ АД 
351 523.61 

BG16RFOP0

02-2.050-

0004 

МИНЕРАЛИ-М 

ООД 

Повишаване 

конкурентоспособността на 

Минерали-М ООД чрез 

технологична модернизация 

348 568.66 

BG16RFOP0

02-2.050-

0005 

КАДЬОВА-52 

ЕООД 

Подобряване на производствения 

капацитет в „Кадьова-52“ ЕООД 352 049.40 

BG16RFOP0

02-2.050-

0006 

ХЕМУС ООД 

Дигитализация на традиционното 

производство в Хемус ООД 91 892.50 

BG16RFOP0

02-2.050-

0007 

ЕКОЛЕС 83 

ЕООД 

Повишаване на качеството на 

произвежданите опаковки чрез 

въвеждане на ново технологично 

оборудване 

351 000.00 
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Общите налични средства по процедура на подбор № BG16RFOP002-2.050 МИГ 

Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по 

мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ възлизат на 1 

736 997,50 лв. 

За разпределение на проектните предложения, на 08.07.2019г. в 18:25 часа 

администратор на сесия извърши автоматично разпределение за техническа и 

финансова оценка.  

 На 10.07.2019г. в деловодството на МИГ Белово, Септември, Велинград е 

входирано заявление /Вх. №255/10.07.2019г./ за оттегляне на проектно предложение с 

рег.№ BG16RFOP002-2.050-0005 „Подобряване на производствения капацитет в 

„Кадьова-52“ ЕООД“. 

 На 10.07.2019г. в деловодството на МИГ Белово, Септември, Велинград е 

входирано заявление /Вх. №256/10.07.2019г./ за оттегляне на проектно предложение с 

рег.№ BG16RFOP002-2.050-0003 „Подобряване на производствения капацитет във 

„Винарска къща Виноградец“ АД“. 

В периода от 08.07.2019г. до 15.07.2019г. 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: 
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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 

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 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

1 BG16RFOP002-

2.050-0006 

"ХЕМУС" ООД 85 91 892,50 лв. 91 892,50 лв. 102 102,78 лв. 102 102,78 лв. 90% 

2 BG16RFOP002-

2.050-0002 

ПРЕМИЕРА-257 ЕООД 82 130 685,28 лв. 130 685,28 лв. 145 205,87 лв. 145 205,87 лв. 90% 

3 BG16RFOP002-

2.050-0001 

БОРСА ЕООД 78,50 207 977,16 лв. 207 977,16 лв. 231 085,73 лв. 231 085,73 лв. 90% 

4 BG16RFOP002-

2.050-0007 

ЕКОЛЕС 83 ЕООД 65 351 000,00 лв. 316 800,00 лв. 390 000,00 лв. 352 000,00 лв. 90% 

5 BG16RFOP002-

2.050-0004 

МИНЕРАЛИ-М ООД 62 348 568,66 лв. 348 568,66 лв. 387 298,51 лв. 387 298,51 лв. 90% 

 

2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им, които са неразделна част от 

доклада; 

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 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

 ……………. …………………………….. …………… ………….. ……………… …………… …………. …………….. 
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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;  

 

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 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

 ……………. …………………………….. …………… ………….. ……………… …………… …………. …………….. 

         

 

4. Оттеглени проектни предложения 

 

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 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

 BG16RFOP002-

2.050-0003 

ВИНАРСКА КЪЩА 

ВИНОГРАДЕЦ АД  

- 351 523,61 лв. - 390 581,79 лв. - 90% 

 BG16RFOP002-

2.050-0005 
КАДЬОВА-52 ЕООД 

- 352 049,40 лв. - 391 166,00 лв. - 90% 
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Христина Йорданова Пипонкова – Председател на КППП докладва на членовете на 

УС, че: 

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

финансирани всички одобрени 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 № 

BG16RFOP002-2.050 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 

2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП 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:………/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  
№ 178/ 17.07.2019 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 17.07.2019г. с протокол № 92 

от 17.07.2019г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на  Оценителен доклад от 16.07.2019г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.050 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“, финансирана от ОПИК 

2014-2020 - първи прием, назначена със Заповед № 46/06.06.2019 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 16.07.2019г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG16RFOP002-2.050 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП 

на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“, финансирана от ОПИК 2014-2020 - първи 

прием, назначена със Заповед № 46/06.06.2019 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 6 6 х х 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 

 

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

