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ПРОТОКОЛ 
№110 /10.02.2020г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 10.02.2020г. от 12:30ч. 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-жа Диана Николова. 

 

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 - трети 

прием, назначена със Заповед № 60/09.01.2020г. 

 

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-н Александър Димитров 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.  

 

Представен бе Списъка на регистрираните проектни предложения. През третия 

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 трети краен срок 

12.12.2019г., 17:00 часа в ИСУН 2020 е постъпило 1 (едно) проектно предложение, 

което подлежи на разглеждане и оценка: 
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Регистър на проектните предложения 

Номе

р по 

ред 

Проектно 

предложение № 
Кандидат 

Дата и час 

на 

регистрация 

1 
BG16RFOP002-

2.050-0013 
ЕТ КАТЯ СТОЙНОВА 

10.12.2019 

15:43 

 

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

допустимостта и 2/ Техническа и финансова оценка. 

Общо 1 брой 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 17.01.2020г. в 15:25 часа чрез информационната система ИСУН 2020 се 

извърши автоматичното разпределение на случаен принцип на постъпилото по трети 

краен срок 1 брой проектно предложение, подлежащо на оценка на административното 

съответствие и допустимостта. Разпределението се извърши в присъствието на 

председател и секретар  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. Проектното 

предложение беше разпределено за извършване на оценка „Административно 

съответствие и допустимост“. 

 

На 30.01.2020г. членовете на КППП с право на глас приключиха оценителните 

листа за извършена оценка АСД. 

Въз основа на извършената оценка, КППП предлага следното проектно 

предложение, по което общия размер на исканата сума на финансиране е 100 800,00 лв., 

да бъде допуснато 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-

0013 

ЕТ КАТЯ 

СТОЙНОВА 

Повишаване на производствения 

капацитет на ЕТ "Катя Стойнова" 100 800,00 
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  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 56 722,02 

лв. 

За разпределение на проектните предложения, на 30.01.2020г. в 16:41 часа 

администратор на сесия извърши автоматично разпределение за техническа и 

финансова оценка.  

Техническата и финансова оценка на всяко проектно предложение се разпредели 

за извършване от страна на двама членове на КППП с право на глас, независимо един 

от друг. 

В периода от 30.01.2020г. до 05.02.2020г. 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.  

При извършената техническа и финансова оценка на проектните предложения по 

процедурата няма разлика в оценките на членовете на КППП с право на глас с повече 

от 20%, което не предполага последващи действия в процеса на оценка. 

 

На 05.02.2020г. в 16:175ч. е извършено класиране на проектните предложения в 

ИСУН 2020 от Администратор на сесия /Председател/. 

Пореде

н 

номер  

Стату

с  

Одобрен

о БФП 

(лв.)  

Процедура  Номер на ПП  
Наименовани

е  
Кандидат  

Дата на 

регистраци

я  

Статус  

Анулиран

о 

класиран

е  

Обобщена оценка  

1 
Резерв

а 

100 

800,00 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване 

на 

производствен

ия капацитет в 

МСП 

BG16RFOP00

2-2.050-0013 

Повишаване на 

производствен

ия капацитет 

на ЕТ "Кат...  

КАТЯ 

СТОЙНОВ

А ЕТ 

10.12.2019 

15:43 

Регистриран

о 
Не 

Тип 
Преминав

а 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 85 
 

 

На 05.02.2020г. е генериран протокол за извършена техническа и финансова 

оценка. 

 

На 05.02.2020г. 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. 
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Въз основа на извършената оценка: 

Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 56 

722,02 лв. 

 

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 ....................... .................................. .................... ..................... .................... .................... .................. ..................... 

         

 

 

 

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 

1 BG16RFOP002-

2.050-0013 

КАТЯ СТОЙНОВА ЕТ 85 100 800,00 лв. 100 800,00 лв. 112 000,00 лв. 112 000,00 лв. 90% 

         

 

 

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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Александър Димитров Минов – Председател на КППП докладва на членовете на 

УС, че: 

- Размерът на безвъзмездната финансова помощ по приема е недостатъчен и 

проектното предложение е класирано в статус „Резерва“. 

- 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 0 0 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

 

 

 

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

/Диана Николова/ 

 

 

 

                                                                  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  
№ 203/ 10.02.2020 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 10.02.2020г. с протокол № 110 

от 10.02.2020г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на  Оценителен доклад от 05.02.2020г. 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 - трети прием, назначена със Заповед № 60/09.01.2020 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 05.02.2020г. 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 – трети 

прием, назначена със Заповед № 60/09.01.2020г. 

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 0 0 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

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

