
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№ 94 / 20.08.2019г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 20.08.2019г. от 11:30 ч. 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 от 16.08.2019г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, 

Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в 

неравностойно положение“, финансирана от  ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 - 2020, назначена със Заповед № 50 от 05.07.2019г. 

2. Свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Белово, Септември, Велинград“. 

3. Разглеждане на постъпила жалба от Иван Адов по процедура BG06RDNP001-

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

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

стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград. 

4. Текущи 

 

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 № 

BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на 

живот на хората в неравностойно положение“, финансирана от  ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 - 2020, назначена със Заповед № 50 от 05.07.2019г. 

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 Мария Иванова Тодорова-Митова 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.  
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Представен бе Списъка на регистрираните проектни предложения. По време 

провеждане на процедурата за подбор на проектни предложения в срок до 05.07.2019г. 

по процедура № BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград - 

повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“, финансирана 

от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград са постъпили 2 (две) проектни предложения: 

 

№ 
Проектно 

предложение № 
Кандидат 

Наименование на 

проектното предложение 

Дата и час на 

регистрация 

1 
BG05M9OP001-

2.044-0001 

Община 

Велинград 

(Булстат: 

000351580) 

Достоен живот 

02.07.2019 

15:36 

2 
BG05M9OP001-

2.044-0002 

Община Белово 

(Булстат: 

000351558) 

Продължаване и 

надграждане на 

дейността на Център за 

почасово предоставяне 

на социални услуги в 

общността или в 

домашна среда - община 

Белово 

05.07.2019 

09:47 

 

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

допустимостта и 2/ Техническа и финансова оценка. 

На 11.07.2019г. 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.  

В срок до 29.07.2019г. бе извършена проверка за административно съответствие 

и допустимост на постъпилите проектни предложения от външните експерт – 

оценители, като на база на техните становища, допълнителна комуникация с 

кандидатите не е необходима. 

На 29.07.2019г. въз основа на приключените оценителни листа администратор на 

сесия – Председател извърши обобщена оценка на АСД на проектни предложения, 

подадени в рамките на крайния срок по процедурата. 

Въз основа на извършената оценка, КППП предлага 2 /две/ проектни 

предложения, по които общия размер на преките разходи е 485 563,84 лв. да бъдат 

допуснати до техническа и финансова оценка: 

mailto:migvsb@abv.bg
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№ 
Проектно 

предложение № 
Кандидат 

Наименование на проектното 

предложение 

Стойност на 

преките 

разходи по 

проекта (лв.) 

1 
BG05M9OP001-

2.044-0001 

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГР

АД 

Достоен живот 

243 000 лева 

2 
BG05M9OP001-

2.044-0002 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

Продължаване и надграждане на 

дейността на Център за почасово 

предоставяне на социални услуги в 

общността или в домашна среда - 

община Белово 

242 633.84 

лева 

 

На 29.07.2019г., председателят на КППП извърши разпределение на 2 (два) броя 

проектни предложения за извършване на оценка на етап „Техническа и финансова 

оценка“. 

На 13.08.2019г. оценителите въведоха всички данни в оценителните листове, 

като оценителния лист по проектно предложение № BG05M9OP001-2.044-0002 бе 

прекъснат, а оценителният лист на проектно предложение № BG05M9OP001-2.044-

0001 бе приключен.    

До кандидат с проектно предложение № BG05M9OP001-2.044-0002 бе 

изпратено уведомление за установени нередовности, съдържащо искания за 

представяне на липсващия документ Приложение ІІ-1 Декларация на 

кандидата/партньора общини (приложимо само за КАНДИДАТИ общини. На 

16.08.2019г. чрез система ИСУН 2020 е постъпил отговор от кандидата, съдържащ 

допълнително изискания документ. 

На 16.08.2019г. въз основа на приключените оценителни листа и извършените 

служебни корекции във Формуляра за кандидатстване – Председател извърши 

обобщена оценка на етап ТФО на проектните предложения, подадени в рамките на 

крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.044 

„МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в 

неравностойно положение“. 

На УС бяха предоставени: 
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1. 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 

класиран

ето по 

точки 

Проектно 

предложен

ие № 

Наименование на 

кандидата 

Средно-

аритметичн

а 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 

безвъзм

ездната 

финанс

ова 

помощ 

Обосновка на извършена служебна корекция 

1 BG05M9OP

001-2.044-

0001 

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 

121 240 000,00 340 200,00 240 000,00 340 000,00 100% Съгласно т. 14.2 от Условията за 

кандидатстване по процедура № 

BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, 

Септември, Велинград - повишаване 

качеството на живот на хората в 

неравностойно положение“ при попълване на 

Бюджета всеки кандидат следва да планира 

само преките си разходи за персонал. По 

процедурата се прилагат правилата за 

опростено отчитане на разходите с единна 

ставка в размер на 40 на сто от допустимите 

преки разходи за персонал за покриване на 

останалите допустими разходи за даден 

проект, съгласно чл. 68б, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) 1303/2013 г. Разходите в 

раздел „Единна ставка“, които са в размер 

точно на 40 % от допустимите преки разходи 

за персонал и същите са служебно отразени в 

т. 5 Бюджет от Формуляра за кандидатстване.  

 

2 BG05M9OP

001-2.044-

0002 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

109 242 633.84 339 687,38 242 633.84 339 687,38 100% Съгласно т. 14.2 от Условията за 

кандидатстване по процедура № 

BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, 

Септември, Велинград - повишаване 

mailto:migvsb@abv.bg
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качеството на живот на хората в 

неравностойно положение“ при попълване на 

Бюджета всеки кандидат следва да планира 

само преките си разходи за персонал. По 

процедурата се прилагат правилата за 

опростено отчитане на разходите с единна 

ставка в размер на 40 на сто от допустимите 

преки разходи за персонал за покриване на 

останалите допустими разходи за даден 

проект, съгласно чл. 68б, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) 1303/2013 г. Разходите в 

раздел „Единна ставка“, които са в размер 

точно на 40 % от допустимите преки разходи 

за персонал и същите са служебно отразени в 

т. 5 Бюджет от Формуляра за кандидатстване.  

 

 

2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им 

 

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 

 ……………. …………………………….. …………… ………….. ……………… …………… …………. …………….. 
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Мария Иванова Тодорова-Митова – 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 № 

BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на 

живот на хората в неравностойно положение“, финансирана от  ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020. 

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 5 5 х х 

 

По втора точка от дневния ред: Г-жа Елена Канлиева – председател на МИГ представи 

необходимостта от свикване на Общо събрание на Сдружението и избирането на нови 

членове на УС. Членовете на УС взеха решение за свикване на Общо събрание на МИГ 

Белово, Септември, Велинград на 24.09.2019г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 6 6 х х 

 

По трета точка от дневния ред: Г-жа Мария Иванова Тодорова-Митова – изпълнителен 

директор на МИГ запозна членовете на УС с постъпила жалба от Иван Адов по 

процедура BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. 

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  

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

Велинград. 

След като се запознаха с постъпилата жалба, членовете на УС решиха да бъде изчакано 

становището на ДФЗ по постъпилата жалба и да бъде реализиран заложения трети 

прием по процедура BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-

2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград с начален срок 02.09.2019г. и краен срок 30.10.2019г. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  
№ 180/ 20.08.2019 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 20.08.2019г. с протокол № 94 

от 20.08.2019г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на Оценителен доклад от 16.08.2019г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, 

Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно 

положение“, финансирана от  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, 

назначена със Заповед № 50 от 05.07.2019г. 

 

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 16.08.2019г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, 

Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно 

положение“, финансирана от  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, 

назначена със Заповед № 50 от 05.07.2019г. 

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 5 5 х х 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

/п/ - Заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

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  

РЕШЕНИЕ  
№ 181/ 20.08.2019 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 20.08.2019г. с протокол № 94 

от 20.08.2019г. 

 

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група – Белово, Септември, Велинград“. 

 

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал.2 от Устава на Сдружение с 

нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград“  

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група – Белово, Септември, Велинград“ на 24.09.2019г. от 16.30ч. в офиса на 

МИГ – Белово, Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма 

заседателна зала при следния дневен ред: 

1. Промяна на членове на УС на МИГ Белово, Септември, Велинград на 

основание подадени заявления. 

2. Приемане на проектобюджет за 2020г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на 

МИГ, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. 

3. Текущи  

Лицата, които се определят за изготвяне и поставяне на поканата за свикване на 

Общо събрание съгласно Устава на Сдружението са: Мария Иванова Тодорова-

Митова и Александър Димитров Минов. 

 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на 

разположение на членовете в офиса на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 6 6 х х 

 

 

 

                                                         Председател на УС:   ………………………… 

/Елена Канлиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:migvsb@abv.bg
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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  
№ 182/ 20.08.2019 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 20.08.2019г. с протокол № 94 

от 20.08.2019г. 

 

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Иван Адов по процедура BG06RDNP001-19.151 МИГ 

Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

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

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Да бъде изчакано становището на ДФЗ по постъпилата жалба и да бъде 

реализиран заложения трети прием по процедура BG06RDNP001-19.151 МИГ 

Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград с 

начален срок 02.09.2019г. и краен срок 30.10.2019г. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 6 6 х х 

 

 

 

                                                         Председател на УС:   ………………………… 

/Елена Канлиева/ 

 

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

