
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
№168/20.01.2023 год. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 20.01.2023г. в 16:00 ч., се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, 

Септември, Велинград. Заседанието се свика на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на МИГ. 

Управителният съвет е свикан на заседание от Председателя г-жа Елена Канлиева. 

Заседанието се проведе онлайн в платформата Zoom. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред, както и линк 

за достъп в Zoom.  

На заседанието присъстваха: Елена Канлиева, Иван Пещерски, Иванка Гаджева, Христина 

Тодорина, Вера Савова, Десислава Трендафилова и Надя Парпулова. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-19.659-S2 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 № 81/30.11.2022 г. 

2. Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-19.658-S1 МИГ - Белово Септември Велинград - – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020, назначена със Заповед № 80/30.11.2022 г. 

3. Удължаване срока на работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, 

Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“, назначена със Заповед № 82 от 02.12.2022г. на председателя на УС 

на МИГ. 

4. Даване на писмено становище от МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД  на 

„АГРОТРОН 1310“ ЕООД дали исканата промяна за отпадане на предвидените по договор нови над 

2 работни места противоречи на целите на одобрената СВОМР и условията за кандидатстване по 

процедура  BG06RDNP001-19.074-S1. 

5. Текущи 

 

По точка 1 от дневния ред Във връзка с чл. 44, ал. 3-6 на ПМС No161 от 2016г. Оценителната 

комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.659-S2 МИГ 

Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ предостави на Управителния 

съвет на МИГ за одобрение Оценителния доклад на Комисията от 13.01.2023г. 

Всички присъстващи членове на УС подписаха декларации за наличие/липса на конфликт на 

интереси. 

Председателят на КППП г-жа Николина 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 УС се запознаха със Списъка на регистрираните проектни предложения. През 

втория срок на прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.659-S2 МИГ Белово, 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с краен срок 28.11.2022г., 17:00 часа в ИСУН 2020 

са регистрирани 3 /три/ проектни предложения, които подлежат на разглеждане и оценка: 

Номер 

по ред 
Проектно предложение № Кандидат 

Дата и час на 

регистрация 

1 
 

BG06RDNP001-19.659-0006 

ОБЩИНА БЕЛОВО (Булстат: 

000351558) 

21.10.2022 

22:42 

2 
 

BG06RDNP001-19.659-0007 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД (Булстат: 

000351580) 

15.11.2022 

16:07 

3 
 

BG06RDNP001-19.659-0008 

ОБЩИНА БЕЛОВО (Булстат: 

000351558) 

19.11.2022 

16:23 

 

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) 

3 142 078,25 142 078,25 0.00 

 

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

допустимостта и 2/ Техническа и финансова оценка. 

На 01.12.2022г. от 12:56ч. чрез информационната система ИСУН 2020 се извърши 

автоматичното разпределение на случаен принцип на постъпилите по процедурата 3 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 3 броя проектни предложения са налице липсващи 

документи и/или установени други нередовности.  

КППП изпрати на 12.12.2022г. уведомлението за установени нередовности, съдържащо искания 

за представяне на липсващи документи и/или отстраняване на други нередовности, в срок от 17 

(седемнадесет) дни /10 работни дни/ от датата на получаване на уведомлението, като денят на 

получаването му не се брои.  
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Крайната дата, до която липсващите документи/документите с отстранени нередовности следва 

да бъдат получени, е посочена в ИСУН 2020, в основно меню „Проектни предложения“ /29.12.2022г., 

23:59ч./. 

На 30.12.2022г. /след изтичане на определения срок за отговор – 29.12.2022г., 23:59 ч./ са 

продължени оценителните листа за оценка на административното съответствие и допустимост.  

На 30.12.2022г. е изпратена втора комуникация до кандидат община Белово. 

Втората комуникация се налага поради необходимостта от получаване на документи от 

институции – РИОСВ. Вследствие на проведената първа комуникация, кандидатът е представил 

следната информация относно забавяне на становището от РИОСВ Пазарджик: „Уведомление за 

инвестиционно намерение е подадено в деня на изпратеното от Вас уведомително писмо - 

12.12.2022г., като определеният срок за отговор е 7 /работни/ дни. В отговор на нашето заявление 

РИОСВ Пазарджик изпрати искане за представяне на допълнително съгласуване на инвестиционното 

намерение с ВИК - Пазарджик. С този документ спира да тече срока за издаване на становище от 

РИОСВ. Подадохме искане в едно с цялата проектна документация до ВИК Пазарджик и следва 

отново да изчакаме отговор в рамките на 7 /работни/ дни. След представяне на становище от ВИК 

Пазарджик, започва да тече нов 7-дневен срок в РИОС Пазарджик. В рамките на определеният от Вас 

срок все още нямаме получени становище от РИОСВ Пазарджик и това е по независещи от нас 

причини“.   

На 06.01.2023г. е извършено посещение на място на ОБЩИНА БЕЛОВО за двете подадени 

проектни предложения, които включват разходи за СМР. 

На 12.01.2023г. в 09:32ч. въз основа на приключените оценителни листа на членовете на 

КППП с право на глас е извършена обобщена оценка на административно съответствие и 

допустимост, публикуван е Резултат от оценка в ИСУН 2020 и е генериран протокол АСД в ИСУН 

2020. 

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

които общият размер на исканата сума на финансиране е 142 078,25 лв./ 72 643,46 евро, 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.)   

1 
BG06RDNP001-

19.659-0006 

ОБЩИНА БЕЛОВО 

(Булстат: 

000351558) 

„Рехабилитация на пътно платно на ул. 

Алеко Константинов в град Белово“ 
95 378,25 

2 
BG06RDNP001-

19.659-0007 

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 

(Булстат: 

000351580) Закупуване и доставка на роял 

21 500,00 

3 
BG06RDNP001-

19.659-0008 

ОБЩИНА БЕЛОВО 

(Булстат: 

000351558) „Поливна система за стадион Белово“ 
23 399,00 
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Общите налични средства по процедура № BG06RDNP001-19.659-S2 МИГ Белово, 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ възлизат на 142 378,19 лв. 

На 12.01.2023г. в 09:36 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. 

На 12.01.2023г. 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 12.01.2023г. в 16:04 ч. е извършено класиране на проектните предложения в ИСУН 2020 от 

Администратор на сесия /Председател/.  

След извършеното класиране всички одобрени проектни предложения са класирани в статус 

„резерва“, което се дължи на актуализирания бюджет по процедурата по втори прием, въведен в поле 

„Източници на финансиране“ в процедурата в ИСУН 2020. Това налага необходимостта от 

актуализиране на бюджета на процедурата. 

След извършването на актуализация на бюджета по процедурата е отказано извършеното на 

12.01.2023г. класиране и на 13.01.2023г. в 09:56 ч. е извършено ново класиране на проектните 

предложения в ИСУН 2020 от Администратор на сесия /Председател/ 

След извършване на класирането на 13.01.2023г. в 10:07 ч. е публикуван Резултат от 

класиране в ИСУН 2020 и е генериран протокол ТФО в ИСУН 2020. 

 

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 BG06RDNP001-

19.659-0007 
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 40 21 500,00 лв. 21 500,33 лв. 21 500,00 лв. 21 500,00 лв. 100% 

2 BG06RDNP001-

19.659-0008 
ОБЩИНА БЕЛОВО 40 25 200,00 лв. 23 399,00 лв. 25 200лв. 23 399,00 лв. 100% 

3 BG06RDNP001-

19.659-0006 
ОБЩИНА БЕЛОВО 20 95 378,25 лв. 95 378,25 лв. 95 378,25 лв. 95 378,25 лв. 100% 

 

 

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

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

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

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

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

……… 
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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. Списък на оттеглените 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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Николина 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 № 

BG06RDNP001-19.659-S2 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. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

По точка 2 от дневния ред Във връзка с чл. 44, ал. 3-6 на ПМС No161 от 2016г. Оценителната 

комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.658-S1 Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 

предостави на Управителния съвет на МИГ за одобрение Оценителния доклад на Комисията от 

20.01.2023г. 

Всички присъстващи членове на УС подписаха декларации за наличие/липса на конфликт на 

интереси. 

Председателят на КППП г-жа Николина 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 УС се запознаха със Списъка на регистрираните проектни предложения. През 

втория срок на прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.658-S1 Мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с краен срок 

28.11.2022г., 17:00 часа в ИСУН 2020 са регистрирани 11 /единадесет/ проектни предложения, които 

подлежат на разглеждане и оценка: 

Номер 

по ред 
Проектно предложение № Кандидат 

Дата и час на 

регистрация 

1 
BG06RDNP001-19.658-0001 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  

(ЕИК: 000351825) 

26.11.2022 

12:18 
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2 
BG06RDNP001-19.658-0002 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  

(ЕИК: 000351825) 

26.11.2022 

13:11 

3 
BG06RDNP001-19.658-0003 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  

(ЕИК: 000351825) 

26.11.2022 

14:11 

4 
BG06RDNP001-19.658-0004 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

09:14 

5 
BG06RDNP001-19.658-0005 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

09:28 

6 
BG06RDNP001-19.658-0006 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

09:44 

7 
BG06RDNP001-19.658-0007 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

11:33 

8 
BG06RDNP001-19.658-0008 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

11:49 

9 
BG06RDNP001-19.658-0009 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

15:03 

10 
BG06RDNP001-19.658-0010 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

15:32 

11 
BG06RDNP001-19.658-0011 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

15:58 

 

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) 

11 101 452.12 101 452.12 0.00 

 

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

допустимостта и 2/ Техническа и финансова оценка. 

На 01.12.2022г. от 14:05 ч. чрез информационната система ИСУН 2020 се извърши 

автоматичното разпределение на случаен принцип на постъпилите по процедурата 11 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 11 броя проектни предложения са налице липсващи 

документи и/или установени други нередовности.  

КППП изпрати на 13.12.2022г. уведомлението за установени нередовности, съдържащо искания 

за представяне на липсващи документи и/или отстраняване на други нередовности, в срок от 21 

(двадесет и един) календарни дни /11 (единадесет) работни дни/ от датата на получаване на 

уведомлението, като денят на получаването му не се брои. Срокът е определен на база множеството 

почивни дни и наличието на голям брой нередовности в регистрираните по процедурата проектни 

предложения. 
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Крайната дата, до която липсващите документи/документите с отстранени нередовности следва 

да бъдат получени, е посочена в ИСУН 2020, в основно меню „Проектни предложения“ /03.01.2023г., 

23:59ч./. 

На 04.01.2023г. са продължени оценителните листа за оценка на административното 

съответствие и допустимост. 

След проверка на получените от кандидатите отговори вследствие на проведената комуникация 

членовете на КППП с право на глас констатираха, че в 10 броя проектни предложения са налице 

липсващи документи и/или установени други нередовности.  

КППП изпрати на 05.01.2023г. уведомлението 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“ /12.01.2023г., 

23:59ч./. 

На 12.01.2023г., след получаване на отговор от всички кандидати на изпратените уведомления за 

установени нередовности, са продължени оценителните листа за оценка на административното 

съответствие и допустимост. 

След проверка на получените от кандидатите отговори вследствие на проведената комуникация 

членовете на КППП с право на глас констатираха, че в 4 броя проектни предложения са налице 

липсващи документи и/или установени други нередовности. Документите са задължителни за 

представяне от кандидатите, а отхвърлянето на проектите на това основание би било формално, 

поради което бе проведена трета комуникация. 

На 13.01.2023г. на свое заседание УС на МИГ Белово, Септември, Велинград взе Решение № 

302/13.01.2022 г., съгласно което срокът за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.658 

МИГ - Белово Септември Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ да бъде удължен с 10 работни дни, като УС 

определя краен срок за работата на КППП: 27.01.2023г. Председателят на УС на МИГ да издаде 

Заповед за изменение и допълнение на Заповед № 80 от 30.11.2022г., в която да бъде определен 

новия срок за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.658 МИГ - Белово Септември 

Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. 

Въз основа на Решение № 302/13.01.2022 г. на УС на МИГ Председателят на УС издаде Заповед 

№ 83/13.01.2023 г. за изменение и допълнение на Заповед № 80/30.11.2022 г., съгласно която е 

удължен срокът на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, определена със 

Заповед № 80/30.11.2022 г. с 10 работни дни до 27.01.2023г. (петък). 

Необходимостта от удължаване срока на работа на КППП е наложена от големия брой 

подадени проектни предложения по процедурата /в периода на прием са постъпили 11 проектни 

предложения/ и необходимостта от провеждане на допълнителна комуникация с кандидатите, подали 

проектни предложения по процедурата. За отстраняване на установени нередовности и неясноти по 

проектните предложения и с цел избягване на формално отстраняване на кандидатите се налага 
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провеждане на допълнителна комуникация. Това обстоятелство става ясно след изтичането на срока 

по предходната комуникация /12.01.2023г./ и преглед на подадените от кандидатите отговори от 

оценителите. 

КППП изпрати на 16.01.2023г. уведомлението 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“ /23.01.2023г., 

23:59ч./. 

На 17.01.2023г. /след получаване на отговор от всички кандидати/ са продължени оценителните 

листа за оценка на административното съответствие и допустимост.  

 

На 16.01.2023г. е извършено посещение на място на кандидатите за подадените проектни 

предложения, които включват разходи за СМР. 

На 18.01.2022г. на база становищата на оценителите след проведена комуникация с кандидата от 

администратор на сесия – Председател на КППП са извършени необходимите служебни корекции 

във Формуляра за кандидатстване на проектите, за които е установена такава необходимост. 

На 18.01.2023г. от 12:50 ч. въз основа на приключените оценителни листа на членовете на 

КППП с право на глас е извършена обобщена оценка на административно съответствие и 

допустимост, публикуван е Резултат от оценка в ИСУН 2020 и е генериран протокол АСД в ИСУН 

2020. 

След извършената оценка от КППП 1 бр. проектни предложения са предложени да бъдат 

отхвърлени на този етап на оценка (да не бъдат допуснати до техническа и финансова оценка): 

проект с рег. № BG06RDNP001-19.658-0005 „Архитектурно осветление на паметника на Крум 

Велков и прилежаща туристическа инфраструктура“ на кандидат ОБЩИНА БЕЛОВО. Кандидатът 

не е представил отговор на изпратената комуникация за отстраняване на нередовности и/или 

неясноти и представяне на допънително изискани от КППП документи. 

Въз основа на извършената оценка, КППП предлага следните 10 бр. проектни предложения, 

по които общия размер на исканата сума на финансиране е 90 632,12 лв./ 46 340,18 евро, да бъдат 

допуснати до техническа и финансова оценка:   

  

Рег.№ на проектното 

предложение от 

ИСУН 2020 

 

Наименование на проектното 

предложение 

 

Наименование на 

кандидата 

Искана 

безвъзмездна 

финансова 

помощ (лв.)   

1 
BG06RDNP001-

19.658-0001 
Осветление в Парк Марица 

Община 

Септември 
9 821,16 

2 
BG06RDNP001-

19.658-0002 
Обособяване на парк Марица 

Община 

Септември 
9 821,16 

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  

3 
BG06RDNP001-

19.658-0003 Осветление туристическа 

инфраструктура в община Септември 

Община 

Септември 
9 999,80 

4 
BG06RDNP001-

19.658-0004 

Закупуване на съоръжение за 

представяне на местното природно, 

културно и историческо наследство на 

община Белово 

Община Белово 7 950,00 

5 
BG06RDNP001-

19.658-0006 

Туристическа инфраструктура за отдих 

и почивка сред природата в град 

Белово 

Община Белово 8 165,00 

6 
BG06RDNP001-

19.658-0007 

Туристическа инфраструктура за отдих 

и почивка сред природата около 

паметника на Васил Левски в село 

Сестримо, община Белово 

Община Белово 8 975,00 

7 
BG06RDNP001-

19.658-0008 

Туристическа инфраструктура за отдих 

и почивка сред природата около 

паметници в град Белово 

Община Белово 8 975,00 

8 
BG06RDNP001-

19.658-0009 

Туристическа инфраструктура за отдих 

и почивка сред природата в село 

Мененкьово, община Белово 

Община Белово 8 975,00 

9 
BG06RDNP001-

19.658-0010 

Туристическа инфраструктура за отдих 

и почивка сред природата в село 

Момина Клисура, община Белово 

Община Белово 8 975,00 

10 
BG06RDNP001-

19.658-0011 

Туристическа инфраструктура за отдих 

и почивка сред природата в квартал 

Малко Белово, град Белово, община 

Белово 

Община Белово 8 975,00 

 

Общите налични средства по процедура № BG06RDNP001-19.658-S1 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ възлизат на 105 135,17 лв.  

На 18.01.2023г. в 12:55 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 18.01.2023г. – 19.01.2023г. 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 20.01.2023г. 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 /Председател/.  

На 20.01.2023г. в 11:15 ч. е извършено класиране на проектните предложения в ИСУН 2020 от 

Администратор на сесия /Председател/.  

След извършеното класиране 7 от одобрените общо 10  проектни предложения са класирани в 

статус „резерва“, което се дължи на неактуализирания бюджет по процедурата по втори прием, 
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въведен в поле „Източници на финансиране“ в процедурата в ИСУН 2020. Това налага 

необходимостта от актуализиране на бюджета на процедурата. Бюджетът по процедурата е увеличен 

с 69 694,50 лв. вследствие на прекратен към 06.10.2022г. договор BG06RDNP001-19.127-0002-C01. 

След извършването на актуализация на бюджета по процедурата е отказано извършеното на 

20.01.2023г. класиране и на 20.01.2023г. в 12:04 ч. е извършено ново класиране на проектните 

предложения в ИСУН 2020 от Администратор на сесия /Председател/. 

 

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 BG06RDNP001-

19.658-0007 
Община Белово 

40 10 000,00 лв. 8 975,00 лв. 10 000,00 лв. 8 975,00 лв. 100% 

2 BG06RDNP001-

19.658-0009 
Община Белово 

40 10 000,00 лв. 8 975,00 лв. 10 000,00 лв. 8 975,00 лв. 100% 

3 BG06RDNP001-

19.658-0010 
Община Белово 

40 10 000,00 лв. 8 975,00 лв. 10 000,00 лв. 8 975,00 лв. 100% 

4 BG06RDNP001-

19.658-0001 
Община Септември 

20 9 821,16 лв. 9 821,16 лв. 9 821,16 лв. 9 821,16 лв. 100% 

5 BG06RDNP001-

19.658-0002 
Община Септември 

20 9 821,16 лв. 9 821,16 лв. 9 821,16 лв. 9 821,16 лв. 100% 

6 BG06RDNP001-

19.658-0003 
Община Септември 

20 9 999,80 лв. 9 999,80 лв. 9 999,80 лв. 9 999,80 лв. 100% 

7 BG06RDNP001-

19.658-0004 
Община Белово 

20 10 000,00 лв. 7 950,00 лв. 10 000,00 лв. 7 950,00 лв. 100% 

8 BG06RDNP001-

19.658-0006 
Община Белово 

20 10 000,00 лв. 8 165,00 лв. 10 000,00 лв. 8 165,00 лв. 100% 

9 BG06RDNP001-

19.658-0008 
Община Белово 

20 10 000,00 лв. 8 975,00 лв. 10 000,00 лв. 8 975,00 лв. 100% 

10 BG06RDNP001-

19.658-0011 
Община Белово 

20 10 000,00 лв. 8 975,00 лв. 10 000,00 лв. 8 975,00 лв. 100% 
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2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им: 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001-

19.658-0005 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

Архитектурно 

осветление на 

паметника на 

Крум Велков и 

прилежаща 

туристическа 

инфраструктура 

1. Установено е несъответствие или липсата на следните задължителни 

документи, които се подават на етап кандидатстване и тяхното непредставяне или 

некоректно представяне водят до отхвърляне на проектното предложение: 

1.1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ 

(Приложение № 1 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Таблица за допустими 

инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията 

за кандидатстване/Документи за попълване). Не е представена Таблица за допустими 

инвестиции сканирана, подписана от представляващия кандидата и подпечатана. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изискания документ. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В 

случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

1.2. Не е представена е Декларация за нередности с подпис/и, печат и сканирана 

– прикачена в ИСУН 2020. (Приложение № 5 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). Вместо нея е представена Декларация по 

чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ, която не е изискуем документ съгласно Условията за 

кандидатстване. 

1.3. Не е представено валидно свидетелство за съдимост. 

1.4. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на 

значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ 
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разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по 

околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова 

дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и/или Закона за водите. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил посочения документ. След 

проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на нередовности 

кандидатът отново не е представил изискания от КППП документ.  Съгласно Критерии 

и методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В 

случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.10 „За проекта са проведени 

съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона 

за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния 

компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство 

(ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии за опазване на 

недвижимото културно наследство“ от III. група „Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“, поради което са нарушени „Условията за допустимост на 

дейностите“ по т.13.2 и по конкретно т.3, тъй като не са представени необходимите 

документи с които да бъде установено наличие на съответствие с критерия. 

1.5. Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ 

(Приложение № 6 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване). 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изискания от КППП Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ 

(Приложение № 6 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване). 
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Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните предложения – 

Приложение № 15 от УК: В случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред, документи не бъдат предоставени от кандидата или са представени, 

но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.9 „Представеният Анализ Разходи – 

ползи, вкл. във формат Excel е изготвен по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на ДФЗ и е попълнен съгласно изискванията“ от III. група „Критерии за 

оценка на допустимостта на проекта“, поради което са нарушени „Условията за 

допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно т.6, тъй като не е представен 

документа в съответствие с изискванията. 

1.6. Не са представени най – малко три съпоставими, независими оферти в 

оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, 

датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа 

спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС – когато 

няма разработени референтни стойности от ДФЗ. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил изискуемите документи за 

доказване основателността на заложените в проектното предложение разходи. Налице 

е несъответствие с т. 14.2. Условия за допустимост на разходите от УК. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документите отново не са представени. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В 

случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.8 „Общият размер на допустимите 

разходи по проекта е от 5 000 лв. до 10 000 лв.“ от III. група „Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“. 

1.7. Не е представено Решение за определяне стойността на разхода. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изискания от КППП документ. 
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1.8. Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП на 

представляващия/те кандидата, издадено не по-рано от един месец преди подаване на 

проектното предложение. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Удостоверение за наличие 

или липса на задължения от НАП на представляващия кандидата, издадено не по-рано 

от един месец преди подаване на проектното предложение. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът отново не е представен. Съгласно Критерии и методология 

за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат предоставени 

от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля. 

1.9. Удостоверение от общината по постоянен адрес за представляващия 

кандидата, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното 

предложение. 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Удостоверение от общината 

по постоянен адрес за представляващия кандидата, което не е в изискуемия срок на 

валидност съгласно УК. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът отново не е представен. Съгласно Критерии и методология 

за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат предоставени 

от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля. 

1.10. Кандидатът не е представил изискуемите документи съгласно ЗУТ в 

случай на разходи за СМР:  

- Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или 

"Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на 

Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на 
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обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, 

който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи 

разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-

монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за 

устройство на територията.; 

- Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ или 

становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение 

за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ. 

- Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни 

работи, заверени от правоспособно лице; 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил посочените документи. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на нередовности 

кандидатът отново не е представил изисканите от КППП документи.  Съгласно 

Критерии и методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от 

УК: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи не 

бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.18 „В случай на проект с инвестиции за 

извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил документи 

съгласно ЗУТ“ от III. група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради 

което са нарушени „Условията за допустимост на дейностите“. 

….... …………….. …………….. ……………. 
………………………………………………………………………………………………… 
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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. Списък на оттеглените 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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Николина 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 № 

BG06RDNP001-19.658-S1 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 

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 

 

 

По т.3 от дневния ред г-н Александър Минов – председател на КППП по процедура  

BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, назначен със Заповед № 82 

от 02.12.2022г. на председателя на УС на МИГ представи на УС възникналата необходимост от 

удължаване на срока на работа на КППП. 

Тази необходимост е наложена от големия брой подадени проектни предложения по 

процедурата /в периода на прием са постъпили 10 проектни предложения/, както и големия брой на 

установените от оценителите несъответствия и нередовности, коетоналага необходимостта от 

провеждане на допълнителна комуникация с кандидатите, подали проектни предложения по 

процедурата. За отстраняване на установени нередовности и неясноти по проектните предложения и 

с цел избягване на формално отстраняване на кандидатите се налага провеждане на допълнителна 
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комуникация. Това обстоятелство става ясно след изтичането на срока по предходната комуникация 

/10.01.2023г./ и преглед на подадените от кандидатите отговори от оценителите. 

Съгласно Заповед № 82 от 02.12.2022г. на председателя на УС крайният срок за приключване 

на работата на КППП е 17.01.2023г.  

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, 

Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“: „Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга 

нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и 

определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. 

Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да 

доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата“. 

Предвид минималния срок, който задължително следва да бъде определен на кандидатите, г-н 

Минов предложи на членовете на УС да вземат решение, с което да бъде удължен срока за работа на 

КППП до 27.01.2023г. – с 8 работни дни, осигуряващи технологично време за провеждане на 

допълнителната комуникация. 

В процеса на оценка са установени нередовности по представените документи за доказване 

основателността на заложените в проектните предложения разходи. Съгласно Условията за 

кандидатстване по процедурата, т.14.2. Условия за допустимост на разходите: 

 

„6. Обосноваността на заявения за финансиране разход към датата на подаване на проектното 

предложение се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти. В 

случай че разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с референтни разходи на ДФЗ, то 

кандидатът следва да извърши пазарно проучване за гарантиране на пазарна цена на съответния 

актив/ услуга/ строителство. Пазарното проучване включва осигуряването на най-малко три 

съпоставими независими индикативни оферти в оригинал, които съдържат наименование на 

оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на 

оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с 

посочен ДДС. Индикативните ценови предложения се набират по изпратено запитване за 

индикативна оферта. Участниците на пазара, предлагащи офертите, следва да декларират, че са 

информирани, че нямат предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за 

избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г., в случай че са 

изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове. Определянето на стойността на цената за разхода, за който се 

кандидатства за подпомагане се определя въз основа на критерия най-ниска предложена цена. 

7. В случаите по т. 6 оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в Търговския регистър 

към Агенцията за вписване, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за 

правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни 
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работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър 

на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или 

отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на 

чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.  

8. Кандидатите събират офертите по т. 7 чрез прилагане на принципа на пазарни консултации 

съгласно ЗОП, като публикуват на профила на купувача информация относно вида на инвестицията, 

която ще бъде заявена за финансиране, придружена от техническа спецификация с посочени 

минимални параметри или подробно описание на актива. Кандидатите определят подходящ срок за 

получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.“ 

 

УС на МИГ Белово, Септември, Велинград на база представената информация  взема решение 

срокът за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции“ да бъде удължен с нови 5 работни дни, като УС определя краен срок за работата на 

КППП: 03.02.2023г. Председателят на УС на МИГ да издаде Заповед за изменение и допълнение на 

Заповед № 82 от 02.12.2022г., изменена и допълнена със Заповед № 84/13.01.2023 г., в която да бъде 

определен новия срок за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, 

Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

По т.4 от дневния ред г-жа Мария Тодорова – изпълнителен директор на МИГ Белово, 

Септември, Велинград запозна членовете на УС за необходимостта от даване на писмено становище 

от МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД на „АГРОТРОН 1310“ ЕООД дали исканата промяна 

за отпадане на предвидените по договор нови над 2 работни места противоречи на целите на 

одобрената СВОМР и условията за кандидатстване по процедура  BG06RDNP001-19.074-S1. 

 

„АГРОТРОН 1310“ ЕООД има сключен договор № BG06RDNP001-19.074-0001-C01 за 

изпълнение на проект. Кандидатът е отправил искане към ДФ „Земеделие“ за промяна в АДБФП във 

връзка с поети ангажименти и получени точки при класиране на проектното предложение съгласно 
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Приложение № 2 „Ангажименти, свързани с поддържане на работни места" от АДБФП № 

BG06RDNP001-19.074-0001-C01, като искането е да отпадне ангажимента за създаване на 3 бр. нови 

работни места. Искането е подкрепено със следните мотиви:  

1) от датата на кандидатстване през 2018 г. до датата на подписване на договора за БФП са 

изминали повече от 4 стопански години и стойността на инвестицията вече значително се е 

повишила като резултат от инфлационните процеси; 

2) променена е стопанската и икономическа конюнктура в страната като резултат от 

пандемията  Ковид-19 и войната в Украйна; 

3) започналата икономическа рецесия, която води до по-големи разходи за суровини и 

материали, както и повишаващите се лихвени нива на привлечените средства. 

Всичко това поражда стопанска несигурност и е предпоставка за ограничаване на всички 

възможни разходи (вкл. и такива за заплати и осигуровки) с цел постигане на финансова стабилност 

и предпазване от стопанска несъстоятелност.  

 

Исканата промяна: 

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

развитие за периода 2014-2020г. 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. 

 

УС на МИГ Белово, Септември, Велинград на база представената информация  взема решение 

МИГ да даде писмено становище на „АГРОТРОН 1310“ ЕООД, че исканата промяна за отпадане на 

предвидените по договор нови над 2 работни места не противоречи на целите на одобрената СВОМР 

и условията за кандидатстване по процедура  BG06RDNP001-19.074-S1. 

 

Промяната касае критерий, по който кандидатът е получил точки, на базата на които е бил 

класиран. Кандидатът е последно проектно предложение в списъка на класираните проекти и 

неизпълнението на критерия следва да доведе до намаляване на оценката, дадена на ТФО за 

съответния критерий. Но тази промяна не води до промяна в класирането, тъй като „АГРОТРОН 

1310“ ЕООД заема последно място в класирането и след него няма друг кандидат. 

 

 

 

 

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  

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.      

 

                    

 Протоколчик: …………/п/………  

                                         /Диана Николова/       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: .........../п/............ 

                /Елена Канлиева/  

 

Участвали в заседанието членове на УС: 

 

1. Десислава Трендафилова: …………/п/……… 

2. Иванка Гаджева: …………/п/……… 

3. Надя Парпулова: …………/п/……… 

4. Христина Тодорина: …………/п/……… 

5. Иван Пещерски: …………/п/……… 

6. Елена Канлиева: …………/п/……… 

7. Вера Савова: …………/п/……… 

8. ......................................................................................................................................................... 

9. ......................................................................................................................................................... 

 

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 

№ 304/20.01.2023 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 20.01.2023г., с Протокол №168 от 

20.01.2023г. 

ОТНОСНО: Одобрение на Оценителен доклад на 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.659-S2 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 № 81/30.11.2022 г. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приемат и одобряват оценителния доклад от работата на КППП процедура № 

BG06RDNP001-19.659-S2 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. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: ............./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 

№ 305/20.01.2023 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 20.01.2023г., с Протокол №168 от 

20.01.2023г. 

ОТНОСНО: Одобрение на Оценителен доклад на 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.658-S1 МИГ - Белово Септември Велинград - 

– Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020, назначена със Заповед № 

80/30.11.2022 г. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приемат и одобряват оценителния доклад от работата на КППП процедура № 

BG06RDNP001-19.658-S1 МИГ - Белово Септември Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 

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 НА МИГ: ............/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 

№ 306/20.01.2023 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 20.01.2023г., с Протокол №168 от 

20.01.2023г. 

ОТНОСНО: Удължаване срока на работа на КППП по 

процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното природно, културно наследство и традиции“, 

назначена със Заповед № 82 от 02.12.2022г. на председателя на 

УС на МИГ 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Срокът за работа на КППП по процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“ да бъде удължен с нови 5 работни дни, като УС определя 

краен срок за работата на КППП: 03.02.2023г. Председателят на УС на МИГ да издаде 

Заповед за изменение и допълнение на Заповед № 82 от 02.12.2022г., изменена и допълнена 

със Заповед № 84/13.01.2023 г., в която да бъде определен новия срок за работа на КППП по 

процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции“. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: ............./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 

№ 307/20.01.2023 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 20.01.2023г., с Протокол №168 от 

20.01.2023г. 

ОТНОСНО: Даване на писмено становище от МИГ 

БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД  на „АГРОТРОН 1310“ 

ЕООД дали исканата промяна за отпадане на предвидените по 

договор нови над 2 работни места противоречи на целите на 

одобрената СВОМР и условията за кандидатстване по процедура  

BG06RDNP001-19.074-S1 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. МИГ да даде писмено становище на „АГРОТРОН 1310“ ЕООД, че исканата промяна за 

отпадане на предвидените по договор нови над 2 работни места не противоречи на целите 

на одобрената СВОМР и условията за кандидатстване по процедура  BG06RDNP001-19.074-

S1. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 7 7 0 0 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: ............./п/.............. 

                /Елена Канлиева/  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

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  

З А П О В Е Д 

№ 85/20.01.2023 г. 
 

За изменение и допълнение на Заповед № 82/02.12.2022 г., изменена и допълнена със 

Заповед №84/13.01.2023г. 

 

Във връзка с необходимостта от провеждане на допълнителна комуникация при оценка на 

административното съответствие и допустимостта на постъпилите проектни предложения по 

процедура BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“: 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

  Да бъде удължен срока на работа на Комисията за подбор на проектни предложения, 

определена със Заповед № 82/02.12.2022 г., изменена и допълнена със Заповед 

№84/13.01.2023г.  с 5 работни дни до 03.02.2023г. (петък). 

 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на КППП, определени със Заповед  

№ 82/02.12.2023 г. за сведение и изпълнение.  

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕНА КАНЛИЕВА …………/п/…………. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС  

МИГ „БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД”  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

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

