
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
№130 / 16.09.2021г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

Днес, 16.09.2021г. от 11:00ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Заседанието се проведе онлайн в платформата Zoom. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред. 

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 № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020, назначена със Заповед № 64/11.08.2021 г. 

2. Потвърждение от страна на МИГ Белово, Септември, Велинград за подписване 

на анекс към сключен с бенефициент административен договор за предоставяне 

на  безвъзмездна финансова помощ към СВОМР. 

 

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 № 

BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 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 Николина Христова Дечева 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 първия срок на прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-

19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

с краен срок 10.08.2021г., 17:00 часа в ИСУН 2020 е регистрирано 1 /едно/ проектно 

предложение, което подлежи на разглеждане и оценка: 
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Номер 

по ред 
Проектно предложение № Кандидат 

Дата и час 

на 

регистрация 

1 
BG06RDNP001-19.528-

0001 

ОБЩИНА БЕЛОВО (Булстат: 

000351558) 

10.08.2021 

14:15 

 

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) 

1 30 625.87 30 625.87 0.00 

 

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

допустимостта и 2/ Техническа и финансова оценка. 

На 13.08.2021г. от 15:33 ч. чрез информационната система ИСУН 2020 се 

извърши автоматичното разпределение на случаен принцип на постъпилото по 

процедурата 1 брой проектно предложение, подлежащо 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 1 брой проектни 

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

КППП изпрати на 30.08.2021г. уведомлението за установени нередовности, 

съдържащо искания за представяне на липсващи документи и/или отстраняване на 

други нередовности, в срок от 9 (девет) 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“ /08.09.2021г., 23:59ч./. 

На 10.09.2021г. в 10:49ч. 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. 

 

Въз основа на извършената оценка, КППП предлага следното 1 бр. проектно 

предложение, по което общия размер на исканата сума на финансиране е 30 625,87лв./ 

15 658,76 евро, да бъдат допуснати до техническа и финансова оценка:  
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Рег.№ на 

проектното 

предложение от 

ИСУН 2020 

 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 

Искана 

безвъзмездна 

финансова 

помощ (лв.)   

1 

BG06RDNP001-

19.528-0001 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

(Булстат: 

000351558) 

„Рехабилитация и реконструкция 

на улица от осова точка 71 до осова 

точка 72 в град Белово, Община 

Белово, област Пазарджик“ 

30 625,87 

 

Общите налични средства по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ възлизат на 34 

329,10 лв. 

На 10.09.2021г. в 10:54 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. 

В периода от 10.09.2021г. до 14.09.2021г. 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

01-19.528-

0001 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

10 30 625,87 лв. 30 625,87 лв 30 625,87 лв 30 625,87 лв 100% 

 

2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието 

за отхвърлянето им, които са неразделна част от доклада; 
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Проектно 

предложение № 

Наименование на 

кандидата 

Средно-

аритметична 

оценка 

/брой точки/ 

Искана сума 

на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Общ бюджет 

на проекта  

% на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

- - - - - - 

 

 

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 

Общ бюджет 

на проекта 

/първоначален/ 

% на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

- - - - - - - 

 

4. Оттеглени проектни предложения 

 

номер проект Наименование на кандидата 
Наименование на проектното 

предложение 

- - - - 

 

Николина Христова Дечева – 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 № 

BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. 

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

Оценителния доклад. 
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ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 х х 

 

По т. 2 от дневният ред г-жа Мария Тодорова – Митова – изпълнителен директор 

на МИГ запозна присъстващите членове на УС на МИГ с постъпило от бенефициент 

заявление за посписване на анекс към административен договор за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ към СВОМР: 

На 15.09.2021г. в деловодството на МИГ е постъпило уведомително писмо от 

Народно читалище "Просвета - 1929" - с. Бошуля – бенефициент по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.031-

0006-C01 „Изработване на автентични носии за нуждите на Детска танцова група "Яна" 

и Фолклорен танцов клуб "Яна" към Народно читалище "Просвета - 1929" - с. Бошуля“. 

Уведомителното писмо е във връзка с подписан от Народно читалище "Просвета - 

1929" - с. Бошуля Договор за изпълнение на поръчка с предмет „Изработване на 

автентични носии за нуждите на Детска танцова група "Яна" и Фолклорен танцов клуб 

"Яна" към Народно читалище "Просвета - 1929" - с. Бошуля“. Искането на 

бенефициента е за вписване на избрания изпълнител в Приложение I към Договор № 

BG06RDNP001-19.031-0006-C01 от 09.07.2020г. 

Исканото изменение на договора: 

-не противоречи на целите и приоритетите на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие за периода 201-2020г. на МИГ Белово, Септември, 

Велинград; 

- не засяга основната цел на дейността и не променя предназначението на 

инвестицията съгласно одобреното проектно предложение; 

- не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за 

оценка; 

- не води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;  

- не води до увеличение на стойността на одобрен разход по проекта. 
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УС реши МИГ Белово, Септември, Велинград да даде потвърждение за 

подписване на анекс към сключения с бенефициента административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към СВОМР № BG06RDNP001-

19.031-0006-C01 „Изработване на автентични носии за нуждите на Детска танцова 

група "Яна" и Фолклорен танцов клуб "Яна" към Народно читалище "Просвета - 1929" - 

с. Бошуля“ от бенефициент Народно читалище "Просвета - 1929" - с. Бошуля относно 

вписване на избрания изпълнител в Приложение I към Договор № BG06RDNP001-

19.031-0006-C01 от 09.07.2020г. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 х х 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито! 

 

 

 

 

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

/Диана Николова/ 

 

 

 

                                                                         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 

 

С дружение „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  
№ 233/ 16.09.2021 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 16.09.2021г. с протокол № 130 

от 16.09.2021г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на  Оценителен доклад от 14.09.2021г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ назначена със 

Заповед № 64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ. 

 

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 14.08.2021г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ назначена със Заповед № 

64/11.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ. 

 

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 7 7 0 0 

 

 

 

                                                         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 

 

С дружение „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  
№ 234/ 16.09.2021 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 16.09.2021г. с протокол № 130 

от 16.09.2021г. 

 

ОТНОСНО: Потвърждение от страна на МИГ Белово, Септември, Велинград за 

подписване на анекс към сключен с бенефициент административен договор за 

предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ към СВОМР. 

 

 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. МИГ Белово, Септември, Велинград да даде потвърждение за подписване на 

анекс към сключения с бенефициента административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ към СВОМР № BG06RDNP001-19.031-0006-

C01 „Изработване на автентични носии за нуждите на Детска танцова група 

"Яна" и Фолклорен танцов клуб "Яна" към Народно читалище "Просвета - 1929" 

- с. Бошуля“ от бенефициент Народно читалище "Просвета - 1929" - с. Бошуля 

относно вписване на избрания изпълнител в Приложение I към Договор № 

BG06RDNP001-19.031-0006-C01 от 09.07.2020г. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

 

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

/Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

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

