
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Процедура за подбор на проекти с референтен № BG06RDNP001-19.658 

Наименование на процедурата:  

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

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ  

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

от 13.01.2023г. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. Заседания 

2. Участници 

3. Оценка 

3.1. Писмени искания за разяснения 

4. Обобщена Техническа и финансова оценка 

5. Заключение 

5.1. Проектни предложения, предложени за финансиране до размера на предварително 

определените и обявени финансови средства по процедурата, класирани съгласно общия 

брой получени точки 

6. Подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Образец на оценителен лист (таблица за оценка) в съответствие с Критериите и 

методологията за оценка на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-

19.658-S2 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ съгласно 

Приложение 15 към Условията за кандидатстване по процедурата за извършване на 

техническата и финансова оценка, съхраняван в ИСУН 2020; 

2. Таблици за оценка (оценителни листи за техническа и финансова оценка), попълнени от 

съответните участници в процедурата по оценяване на проектните предложения, 

съхранявани в ИСУН 2020; 

3. Обобщена таблица с точките, които са получили оценяваните проектни предложения по 

отделните критерии; 

4. Списък на проектните предложения, които са предложени за финансиране до размера на 

предварително определените и обявени финансови средства по съответната процедура, 

класирани съгласно общия брой получени точки, размер на безвъзмездната финансова 

помощ (искана и препоръчана) за всяко предложение, общия бюджет на отделните 

проектни предложения (първоначален и препоръчан) и процента на безвъзмездната 

финансова помощ спрямо допустимите разходи; 

 

 

 

1. Заседания 

 

 Дата (от/до) Час 

Извършване на автоматично 

разпределение за техническа и 

финансова оценка 

18.01.2023г.  12:55 

Обобщено ТФО и Оценителен доклад 
12.01.2023г. 

13.01.2023г. 

15:45 

10:00 
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2. Участници 

 

Име, презиме, фамилия  Институция Функция
1
 

НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград 

Председател 

ВАНЯ ДИМИТРОВА ЦЕНОВА 

Общо събрание на 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград 

Секретар  

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНИНА 

Член на 

колективния 

върховен орган на 

МИГ 

Член на КППП с право на глас 

КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА 

БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА 

Външен експерт 

оценител 

Член на КППП с право на глас 

НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА-

ЦВЕТКОВА 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград 

Член на КППП с право на глас 

 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.658-S2 

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

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е назначена със Заповед № 81 от 

30.11.2022г. на Председателят на УС на МИГ в състав:  

 

1. Председател – НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА - член на екипа на МИГ, без право 

на глас, адрес: гр. Велинград, ул. „Банска“ №11, тел. 0887/618 964.  

Висше образование, образователно квалификационна-степен „магистър“, професионална 

квалификация: „Икономическа социология“, диплома № 000168/2005г. от УНСС, град София; 

„Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 002462/2014г. от Аграрен 

университет, град Пловдив; „Финанси и банково дело“, диплома № 017481/2014г. от Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив. 

Професионален стаж – Експерт прилагане на Стратегия на МИГ – 10 години. 

 

2. Секретар - ВАНЯ ДИМИТРОВА ЦЕНОВА - член на колективния върховен орган на 

МИГ, без право на глас, с богат опит в социалната и културната сфера.  

                                                 
1
  Например: председател, секретар, член на КППП с право на глас, помощник-оценител, наблюдател 
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Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 
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Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Социология и политически науки“, специализация „Журналистика“, диплома № 034423, серия ПУ 

– 2000“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ град Пловдив. 

Професионален стаж: 

1. Социален работник в „Агенция социално подпомагане“ – 12 год. 03 мес. 00 дни; 

2. Библиотекар в “НЧ Св. Св. Кирил и Методий – 1927г“ – 02 год. 09 мес. 10 дни. 

 

Членове на КППП с право на глас: 

1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНИНА – външен експерт оценител, адрес: гр. Белово, ул. 

„Орфей“ № 8, тел. 0889/572 521, член на колективния върховен орган на МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 2861/2014г., серия АУ – 2014“ от 

Аграрен университет, град Пловдив. 

Професионален стаж: Технически асистент в МИГ – 03 год. 10 мес. 00 дни; 

 

2. КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА – външен експерт-

оценител; включен в списък на одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“ и с богат опит в оценяването на проекти на МИГ през програмен 

период 2013-2017г., адрес: гр.Смолян, ул. „Зорница“ №1, бл.22, ап.33, ет.4, тел.: 0899/911 212 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Макроикономика“, специализация „Финансов мениджмънт“ диплома № 005955/2002г., от ПУ 

„Паисий Хилендарски“, град Пловдив. 

Професионален стаж:  работа по проекти в община Рудозем – 2 год. 10 мес. 00 дни; 

    Гл.експерт ПЗОП в Община Рудозем – 17 год. 

 

3. НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА-ЦВЕТКОВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. 

София, жк. „Хаджи Димитър”, Бл.135, Вх.Б, ет.6, ап. 36.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър „Публични 

финанси – диплома №029121 от УНСС, гр. София, „Бакалавър“ Икономика на туризма, диплома № 

024731, от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

1. Експерт „Прилагане на СВОМР“ в МИГ Белово, Септември, Велинград – 04 год. 07 мес.; 

2. Управител на „НиЛ Консулт“ ЕООД – 08 год. 03 мес. 

3. Консултант „Европейски проекти и програми“ в „Обединени български консултанти“ 

ООД – 02 год. 00 мес. 00 дни. 

  

 

II. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИНОВ - член на екипа на МИГ, адрес: гр. Белово, ул. „Св. 

Климент Охридски“ № 87, тел. 0893 946 401. 
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Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Счетоводство и контрол“, диплома № 56581/29.11.2005г., серия СА – 2005 от Стопанска академия 

„Д. А. Ценов“, град Свищов. 

Професионален стаж: Експерт МИГ – 3 години; 

Счетоводител в ЕТ „Ал. Минов – Д. Минов“ – 11 год. 04 мес. 

 

2. ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ПИПОНКОВА - член на колективния върховен орган на 

МИГ, без право на глас, адрес: с. Дъбравите, общ. Белово, ул. „Първа” № 25, тел. 0879 455 669 

Квалификация  - Висше образование с образователно – квалификационна степен 

„Магистър“, специалност „Макроикономика“, диплома от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

Организатор и Социален работник в „Център за настаняване от семеен тип“ – 2 год. 04 мес. 

00 дни;  

Касиер - Счетоводител в “Енерго – ремонт Пловдив“ – 09 год. 09 мес. 00 дни.  

  

3. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА АСЕНОВА – външен експерт оценител, адрес: гр. София, бул. 

„Евлоги и Христо Георгиеви“ № 173, ет. 2, тел. 0878/747 366, включена в списък на одобрените 

външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Биомеханика“, инженер Биомеханика, диплома № 300309/1997г. от НУ „Неофит Рилски“, град 

Благоевград. 

Професионален стаж: експерт международни програми и проекти в „Провадия“ ЕООД – над 

5 години. 

 

   III. ВЪНШНИ НАБЛЮДАТЕЛИ  

От МИГ Белово, Септември, Велинград е отправена покана за включване на наблюдатели с 

писмо с изх.№ 848/27.10.2022г. до УО на ПРСР – Министерство на земеделието, входирано в 

електронно деловодство – Вх.№ 19-19-2-01-23/28.10.2022г. 

ВЪНШНИ НАБЛЮДАТЕЛИ без право на глас не са определени от УО. 

 

Членовете на КППП притежават необходимата квалификация и професионална 

компетентност. 

 

 3. Оценка 

 Техническа и финансова оценка на проектните предложение, постъпили по процедурата и 

преминали успешно 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.  

След извършване на оценка за административно съответствие и допустимост до техническа 

и финансова оценка са допуснати 10 /десет/ проектни предложения. В срока на прием са 

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  

регистрирани 11 /единадесет/ проектни предложения. Стойността на исканата безвъзмездна 

финансова помощ на допуснатите до ТФО 10 /десет/ проектни предложения е 90 632,12 лв. 

 

Общите налични средства по процедура № BG06RDNP001-19.658-S2 МИГ Белово, 

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

туристическа инфраструктура“ възлизат на 105 135,17 лв.  

 

За разпределение на проектните предложения, администратор на сесия зададе броя на 

оценките за всяко проектно предложение и системата ИСУН 2020 разпредели автоматично 

присъединените проекти на случаен принцип на регистрираните членове с право на глас за оценка. 

Въз основа на Заповед № 81/30.11.2022 г. на Председателя на УС на МИГ и в съответствие със 

задълженията си Администратор на сесия /председател/ извърши на 18.01.2023г. в 12:55 часа 

автоматично разпределение в система ИСУН 2020 на постъпилите проектни предложения по 

процедурата и преминали успешно етап АСД за проверка на ТФО на утвърдените със заповедта 

външни оценители с право на глас, които в съответствие с чл. 41, ал. 2 от ПМС 161 от 04.07.2016г. 

и Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към СВОМР са най-

малко 2 /двама/. 

 Техническата и финансова оценка на проектните предложения се разпредели за извършване 

от страна на двама членове на КППП с право на глас, независимо един от друг. 

Разпределението на проектните предложения за „Техническа и финансова оценка“ в ИСУН 

2020 е следното: 

 

Проектно предложение № Кандидат Оценители 

 

BG06RDNP001-19.659-0006 ОБЩИНА БЕЛОВО (Булстат: 

000351558) 

Нели Лучкова Македонска-

Цветкова 

Красимира Красимирова 

Боюклиева-Кубинска  

 

BG06RDNP001-19.659-0007 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

(Булстат: 000351580) 

Красимира Красимирова 

Боюклиева-Кубинска  

Мария Василева Пенина  

 

BG06RDNP001-19.659-0008 ОБЩИНА БЕЛОВО (Булстат: 

000351558) 

Красимира Красимирова 

Боюклиева-Кубинска  

Мария Василева Пенина  

 

 Попълнените оценителни таблици от участниците в процедурата по оценка на присъединените 

общо 2 броя проектни предложения на етап „Техническа и финансова оценка” се съхраняват и са 

достъпни в системата ИСУН 2020. 
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 3.1. Писмени искания за разяснения 

 3.1.1. На базата на извършената оценка оценителите с право на глас констатираха, че на този 

етап на оценка /Техническа и финансова оценка/  няма неясноти и/или несъответствия, в резултат 

на което не са изпращани писмени искания за разяснения към кандидатите по процедурата. 

 

4. Обобщена Техническа и финансова оценка 

 

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.  

 

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. 

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № BG06RDNP001-

19.658-S2 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ бяха получени следните оценки: 

 

Рег. № на 

проектното 

предложение 

Кандидат Оценки на членовете с право на глас в КППП 

Мария Пенина Красимира 

Боюклиева-Кубинска 

Нели Македонска-

Цветкова 

 

BG06RDNP001-

19.659-0006 

ОБЩИНА БЕЛОВО 

(Булстат: 000351558) 
- 20 20 

 

BG06RDNP001-

19.659-0007 

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 

(Булстат: 000351580) 

40 40 - 

 

BG06RDNP001-

19.659-0008 

ОБЩИНА БЕЛОВО 

(Булстат: 000351558) 
40 40 - 

 

 

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

от Администратор на сесия /Председател/.  
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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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/: 

 

Номер в 

класирането 

по точки 

Проектно предложение № Наименование на кандидата Средно-

аритметична 

оценка /брой 

точки/ 

1 BG06RDNP001-19.659-0007 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 40 

2 BG06RDNP001-19.659-0008 ОБЩИНА БЕЛОВО 40 

3 BG06RDNP001-19.659-0006 ОБЩИНА БЕЛОВО 20 

 

 

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. 
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5. Заключение 

 

5.1. Проектни предложения, класирани, съгласно общия брой получени точки и до размера на предварително определените и обявени 

финансови 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“ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: 

 

 

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% 
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Въз основа на извършената оценка: 

 

Брой проектни предложения, предложени за финансиране, съгласно декларираните от 

кандидатите обстоятелства: 3 бр.  

 

Обща сума, която КППП предлага да бъде отпусната на проектнните предложения, 

предложени за финансиране: 140 277,25 лв./ 71 722,62 евро. 

 

Общата налична сума по процедурата е 142 378,19 лв./ 72 796,81 евро. 

 

Списъкът с проектните предложения, които покриват изискванията за получен резултат от 

техническата и финансова оценка, съгласно Условията за кандидатстване, които се предлагат за 

финансиране в рамките на наличния бюджет 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“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (регистрационен номер на проектните предложения, данни за 

кандидатите, наименование на проектите, общ бюджет и размер на безвъзмездната финансова 

помощ, която КППП предлага да бъде отпусната по всеки проект) е представен като приложение и 

е неразделна част от настоящия протокол. 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките на  

финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, преминали успешно оценката, за 

които не достига финансиране 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“ 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, оттеглени от кандидатите. 

 

 

6. Подписи 

1. Николина Дечева /председател КППП/: …………/п/................... 

2. Ваня Ценова /секретар КППП/: ………………/п/......................... 

3. Мария Пенина /член на КППП/: ………….…/п/………………... 

4. Красимира Боюклиева - Кубинска /член на КППП/:……/п/…..… 

5. Нели Лучкова Македонска-Цветкова /член на КППП/:.…/п/..….. 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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