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ПРОТОКОЛ 
№103 /21.10.2019г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 21.10.2019г. от 07:30ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Заседанието се проведе  в режим гласуване по телефона –чл.30, ал.2 от Устава на 

МИГ. 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-н Александър Минов. 

 

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 - втори 

прием, назначена със Заповед № 54/05.09.2019г. 

 

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 № 

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 втория 

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 втори краен срок 

05.09.2019г., 17:00 часа в ИСУН 2020 са регистрирани 5/пет/ проектни предложения, 

които подлежат на разглеждане и оценка: 
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Номер 

по ред 

Проектно предложение 

№ 
Кандидат 

Дата и час на 

регистрация 

1 BG16RFOP002-2.050-0008 КАДЬОВА-52 ЕООД 
01.08.2019 

18:06 

2 BG16RFOP002-2.050-0009 БУЛТЕС ООД 
14.08.2019 

10:15 

3 BG16RFOP002-2.050-0010 
ВИНАРСКА КЪЩА 

ВИНОГРАДЕЦ АД 

03.09.2019 

13:39 

4 BG16RFOP002-2.050-0011 ВЪРБИЦА ЛЕС-ГРУП ЕООД 
04.09.2019 

19:26 

5 BG16RFOP002-2.050-0012 РЕГУЛ-04 ООД 
05.09.2019 

15:09 

 

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

допустимостта и 2/ Техническа и финансова оценка. 

Общо 5 броя проектни предложения са асоциирани към сесията за оценка на 

проектните предложения по процедура № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, 

Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 

На 11.09.2019г. в 16:00 часа чрез информационната система ИСУН 2020 се 

извърши автоматичното разпределение на случаен принцип на всички 5 броя проектни 

предложения, подлежащи на оценка на административното съответствие и 

допустимостта. Разпределението се извърши в присъствието на всички членове  на 

КППП. Оценката на административното съответствие и допустимостта на всяко 

проектно предложение се разпредели за извършване от страна на двама членове на 

КППП с право на глас, независимо един от друг. Проектните предложения бяха 

разпределени за извършване на оценка „Административно съответствие и допустимост: 

На 14.10.2019г. членовете на КППП с право на глас приключиха оценителните 

листа за извършена оценка АСД. 

Въз основа на извършената оценка, КППП предлага следните 3 бр. проектни 

предложения, по които общия размер на исканата сума на финансиране е 901 675,18 

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

Рег. № на 

проектното 

предложение 

от ИСУН 2020 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 

Искана 

безвъзмездна 

финансова 

помощ (лв.) 

BG16RFOP002

-2.050-0008 

КАДЬОВА-52 

ЕООД 

Подобряване на производствения 

капацитет в „Кадьова-52“ ЕООД 

 

352 049.40 

BG16RFOP002

-2.050-0009 
БУЛТЕС ООД 

Подобряване на производствения 

капацитет на „Бултес“ ООД 
198 102.18 
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BG16RFOP002

-2.050-0010 

ВИНАРСКА 

КЪЩА 

ВИНОГРАДЕЦ 

АД  

Подобряване на производствения 

капацитет във „Винарска къща 

Виноградец“ АД 
351 523.60 

 

  Техническа и финансова оценка на проектните предложения, постъпили по 

процедурата и преминали етап „Административно съответствие и допустимост“ се 

извърши в съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата и утвърдения 

образец на оценителна таблица, съхраняван в ИСУН 2020.  

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 606 873,90 

лв. 

За разпределение на проектните предложения, на 14.10.2019г. в 16:20 часа 

администратор на сесия извърши автоматично разпределение за техническа и 

финансова оценка. 

В периода от 14.10.2019г. до 17.10.2019г. 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 17.10.2019г. в 13:22ч. въз основа на приключените оценителни листа на 

членовете на КППП с право на глас е извършена обобщена техническа и финансова 

оценка от Администратор на оценителна сесия /Секретар/.  

На 17.10.2019г. в 13:55ч. е извършено класиране на проектните предложения в 

ИСУН 2020 от Администратор на сесия /Секретар/. 

 

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 BG16RFO

P002-

2.050-0008 

КАДЬОВА-

52 ЕООД 

76 352 049,40 

лв. 

352 049,40 

лв. 

391 166,00 

лв. 

391 166,00 

лв. 

90% 

2 BG16RFO

P002-

2.050-0009 

БУЛТЕС 

ООД 

75 198 102,18 

лв. 

198 102,18 

лв. 

220 113,53 

лв. 

220 113,53 

лв. 

90% 

3 BG16RFO

P002-

2.050-0010 

ВИНАРСКА 

КЪЩА 

ВИНОГРАД

ЕЦ АД 

75 351 523,60 

лв. 

351 523,60 

лв. 

390 581,78 

лв. 

390 581,78 

лв. 

90% 
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На 17.10.2019г. е генериран протокол за извършена техническа и финансова 

оценка. 

На 17.10.2019г. е генериран Оценителният доклад на КППП по процедура на 

подбор на проекти № BG16RFOP002-2.050 „Подобряване на производствения 

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

на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

Въз основа на извършената оценка: 

Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 606 

873,60 лв. 

 

Брой проектни предложения, предложени за финансиране, съгласно 

декларираните от кандидатите обстоятелства: 2 бр.  

 

Обща сума, която КППП предлага да бъде отпусната на проектните 

предложения, предложени за финансиране: 550 151,58 лв. - сумата на исканата 

безвъзмездна финансова помощ. 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: 1 бр. проектно предложение е 

преминало успешно оценката, но не е достигнало финансиране по процедура на подбор 

на проекти № BG16RFOP002-2.050 „Подобряване на производствения капацитет в 

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

Белово, Септември, Велинград“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, които да 

не се предлагат за финансиране. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, които са 

оттеглени от кандидатите.  
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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 

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-

2.050-0008 

КАДЬОВА-52 ЕООД 76 352 049,40 лв. 352 049,40 лв. 391 166,00 лв. 391 166,00 лв. 90% 

2 BG16RFOP002-

2.050-0009 

БУЛТЕС ООД 75 198 102,18 лв. 198 102,18 лв. 220 113,53 лв. 220 113,53 лв. 90% 
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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 BG16RFOP002-2.020-0011 
ВЪРБИЦА ЛЕС 

ГРУП ЕООД 

„Технологично 

обновление във Върбица 

Лес Груп“ 

Кандидатът не е отговорил на изпратения въпрос при провеждане 

на комуникация и не са представени изисканите допълнително 

документи и/или информация: 1. коректно попълнена Декларация 

за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение 3) към 

Условията за кандидатстване. В представената декларация е 

посочена некоректна обща сума на получената минимална помощ. 

2. коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 

4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по 

образец (Приложение 4) към Условията за кандидатстване. В 

представената декларация некоректно е посочена годината спрямо 

която се декларират обстоятелствата /посочена е 2017г./; 

Декларирания статут на малко предприятие не съответства на 

представените от кандидата заверени от НСИ счетоводни 

документи, като средносписъчния брой на персонала е, както 

следва: за 2016г. - 5 души, за 2017г. - 4 души; за 2018г. - 2 души. 3. 

Оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна 

инвестиция в активи – ДМА и ДНА, с предложена цена от 

производителя/доставчика, с форма и съдържание посочени в т. 7 от 

Раздел 24 от Условията за кандидатстване – прикачени в ИСУН 

2020. В случай на непредставяне на документите, посоченото няма 

да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но 

съответният разход, за който се отнасят ще бъде премахнат от 
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бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) 

служебно от Комисията за подбор. 4. Декларация от 

производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за 

търговско представителство между производител и първи 

доставчик или друг относим документ, от който да е видно, че е 

спазено изискването за предоставяне на оферта от производител 

или първи доставчик – прикачени в ИСУН 2020. В случай на 

непредставяне на документите, посоченото няма да доведе до 

отхвърляне на проектното предложение, но съответният разход, за 

който се отнасят ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от 

Формуляра за кандидатстване) служебно от Комисията за подбор. 5. 

в раздел 2 Данни за кандидата некоректно организацията е 

определена като публично-правна. Кандидатът следва да представи 

разяснение за констатираното несъответствие. 6. Съгласно 

представената информация във Формуляра за кандидатстване 

кандидатът има изграден цех за производство на пелети и предвид 

ограниченията, посочени в условията за кандидатстване по 

процедурата относно код на икономическа дейност 16.29 и 

кандидатът не е представил документи и/или разяснения, за да се 

установи изпълнението на критерия.  

Проектно предложение BG16RFOP002-2.050-0011 

"Технологично обновление във Върбица Лес Груп" не отговаря 

на критериите за административно съответствие и 

допустимост:  

1. проектното предложение не отговаря на критерий 3 и критерий 4 

от група 1"Критерии за оценка на административното съответствие 

на проектните предложения – форма и наличие на изискуеми 

документи": не са представени изисканите от кандидата 1. 

Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 

(Приложение 3) към Условията за кандидатстване и 2. Декларация 

за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия – попълнена по образец (Приложение 4) към 
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Условията за кандидатстване.  

2. проектното предложение не отговаря на критерий 5 от група 2 

"Критерии за оценка на допустимостта на кандидата": В случаите, 

когато кандидатът е малко предприятие е реализирал общо през 

последните три приключени финансови години нетни приходи от 

продажби, равни на или надвишаващи 750 000 лв. Не са изпълнени 

условията, посочени в т.11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване: "Допустими по 

настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, 

които отговарят на следните критерии: .....3.Да отговарят на 

изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия (ЗМСП), като попълнят и представят 

към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 

3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4 към Условията за 

кандидатстване). .............. 7/ Да са реализирали нетни приходи от 

продажби общо за последните три приключени финансови години в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както 

следва: Малко предприятие ≥ 750 000 лева.  

3. проектното предложение не отговаря на критерий 11 от група 2 

"Критерии за оценка на допустимостта на кандидата": Кандидатът 

не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности за 

преработка и/или маркетинг на горски продукти. Не са изпълнени 

условията, посочени в т.11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване: "Допустими по 

настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, 

които отговарят на следните критерии: ..... Производството на 

пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата 

процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната 

преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, 

изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от 

код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура." Не са 

изпълнени условията, посочени в т. 11.2 Критерии за 
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недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване: "С 

оглед избягване на припокриването на интервенциите между 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, 

подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат 

да получават: .................... Потенциалните кандидати не могат да 

участват в процедура и да получат безвъзмездна финансова помощ, 

в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на 

Комисията (ЕС) № 1407/2013 и по-конкретно, ако: А. Тяхната 

основна дейност или дейността, за която кандидатстват се отнася 

до: ......сектора на първичното производство на селскостопански 

продукти;" Проектно предложение BG16RFOP002-2.050-0011 

"Технологично обновление във Върбица Лес Груп" не отговаря на 

критериите за административно съответствие и допустимост и 

следва да бъде отхвърлено на етап на оценка на административното 

съответствие и допустимостта. 

2 

BG16RFOP002-2.020-0012 РЕГУЛ-04 ООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в „РЕГУЛ-04“ 

ООД“ 

След извършена проверка на представените документи и 

информация във Формуляра за кандидатстване и проведена 

кореспонденция с цел отстраняване на нередовности/непълноти 

проектното предложение се отхвърля на етап ОАСД при следните 

основания: 1. Проектното предложение не отговаря на изискванията 

на т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“, подточка 4 от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 4 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения 

(Приложение И към Условията за кандидатстване), група I 

„Критерии за оценка на административното съответствие на 

проектните предложения – форма и наличие на изискуеми 

документи“, а именно: На етап кандидатстване в секция 12 

„Прикачени електронно подписани документи“, кандидатът е 

представил Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

Закона за малките и средните предприятия по образец Приложение 

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  

4, попълнена, датирана и подписана от лице с право да 

представлява кандидата, съгласно Търговския регистър. В 

представената декларация са установени следните непълноти: в т. 1 

кандидатът не е посочил статута на предприятието, по смисъла на 

чл.4 от ЗМСП, а именно какво е представляваното от него 

предприятие – независимо предприятие, предприятие партньор или 

свързано предприятие. След проведена кореспонденция и изпратено 

уведомление за отстраняване на нередовности, кандидатът не е 

представил, допълнително изисканата Декларация за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия – попълнена по образец (Приложение 4) към 

Условията за кандидатстване, датирана, подписана и попълнена, 

съгласно всички изисквания в установения краен срок (07.10.2019г). 

Декларацията не е посочена като незадължителен документ на етап 

кандидатстване и следва задължително да бъде представена 

коректно попълнена, съгласно „Указания за попълване на 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките 

и средните предприятия“ (документ, който е част от Приложение 4 

„Декларация МСП“ към документите за попълване). Съгласно 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения по 

процедурата (Приложение В към Условията за кандидатстване): „С 

изключение на документите по т. 5 „Бизнес план” и по т.9 

Техническа спецификация, всички останали документи, които не са 

представени към проектното предложение ще бъдат изискани 

допълнително от кандидата. В случай че след допълнителното им 

изискване по установения ред, документи, за които не е посочено, 

че са незадължителни, не бъдат предоставени от кандидата или са 

представени, но не съгласно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля.“ 
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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 

3 BG16RFOP002-

2.050-0010 

ВИНАРСКА КЪЩА 

ВИНОГРАДЕЦ АД 

75 351 523,60 лв. 351 523,60 лв. 390 581,78 лв. 390 581,78 лв. 90% 
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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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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/……….. 

/Александър Минов/ 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ  
№ 194/ 21.10.2019 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 21.10.2019г. с протокол № 103 

от 21.10.2019г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на  Оценителен доклад от 17.10.2019г. 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 - втори прием, назначена със Заповед № 54/05.09.2019 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 17.10.2019г. 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 – втори 

прием, назначена със Заповед № 54/05.09.2019г. 

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 6 6 х х 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

 

 /п/-заличена информация по ЗЗЛД 
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