Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
№ 7 / 11.12.2018 г.

Днес 11.12.2018 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 18:00 ч. се проведе заседание на
Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с наименование
"Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица" при следния Дневен ред:
1. Одобрение на оценителен доклад на Комисията за подбор на проекти по процедура
BG16RFOP002-2.026 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
(ОПИК), Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, назначена със
Заповед № 51/26.10.2018 г. на Председателя на УС на „МИГ Котел, Сунтурларе и Върбица”.
2. Одобрение на оценителен доклад на Комисията за подбор на проекти по процедура
BG06RDNP001-19.063 Котел, Сунгурларе и Върбица подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“,
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР), назначена със Заповед № 52 /
30.10.2018 г., изменена със Заповед № 56/ 12.11.2018 г. на Председателя на УС на „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица”.
На заседанието присъстваха следните членове на УС, редовно поканени и уведомени:
1. Румен Владимиров Стоилов, ЕГН 7707055805
2. Хатидже Мехмедова Георгиева, ЕГН 7702200557
3. Хасан Наимов Караюсуфов ЕГН 5812095762
4. Борислав Боянов Антонов ЕГН 5508306946
Заседанието е редовно и може да взема решение с регистриран кворум от 4 члена.
На заседанието присъстват без право на глас: Петя Шиварова - Изп. директор на МИГ;
Ренета Христова - Експерт прилагане СВОМР; Мария Тодорова - Експерт прилагане СВОМР.

По т. 1 от Дневния ред докладва Мария Тодорова – експерт СВОМР и председател на
КППП. След направените обсъждания за предстоящите задължения във връзка с дейността на МИГ,
УС взема следното на основание чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37 и чл. 38 от ЗУСЕСИФ, чл. 44, ал. 4 от
Постановление № 161 на Министерския съвет от.2016 г. за определяне на правила за координация
между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните
инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно
развитие" за периода 2014 – 2020 г. ( ДВ, бр. 52 от 2016 г.) и Минимални изисквания към реда за
оценка на проектни предложения към стратегията на ВОМР :

РЕШЕНИЕ: 1
ОДОБРЯВА оценителен доклад на Комисията за подбор на проекти по процедура
BG16RFOP002-2.026 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на територията на МИГ" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
(ОПИК), Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, назначена със
Заповед № 51/26.10.2018 г. на Председателя на УС на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”

РЕШЕНИЕ: 2
Приема становището на КППП проектното предложение BG16RFOP002-2.026-0001 на ЕТ
"КЕМАЛ БОЗОВ" не преминава Етап 1: Оценка на административното съответствие и
допустимостта и не подлежи на по-нататъшно разглеждане и оценка на Етап 2: Техническа и
финансова оценка” на основание, че кандидатът не отговаря на условията за допустимост, съгласно
т.11.2. "Критерии за недопустимост на кандидатите" от Условията за кандидатстване с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНО
СТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP0022.026 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния
потенциал на МСП на територията на МИГ“ от Стратегията за Водено от общностите местно
развитие.
По т. 2 от Дневния ред докладва Ренета Христова – експерт СВОМР и председател на
КППП. След направените обсъждания за предстоящите задължения във връзка с дейността на МИГ,
УС взема следното на основание чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37 и чл. 38 от ЗУСЕСИФ, чл. 44, ал. 4 от
Постановление № 161 на Министерския съвет от.2016 г. за определяне на правила за координация
между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните
инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно
развитие" за периода 2014 – 2020 г. ( ДВ, бр. 52 от 2016 г.) и Минимални изисквания към реда за
оценка на проектни предложения към стратегията на ВОМР :
РЕШЕНИЕ: 3
ОДОБРЯВА оценителен доклад на Комисията за подбор на проекти по процедура
BG06RDNP001-19.063 Котел, Сунгурларе и Върбица подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“,
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР) назначена със Заповед №
52/30.10.2018 г., изменена със Заповед № 56/ 12.11.2018 г. на Председателя на УС на „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица”
РЕШЕНИЕ: 4
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни
предложения е в размер на 166 740 лева (сто шестдесет и шест хиляди седемстотин и четиридесет),
при общ размер на финансовите средства по процедурата 390 000 (триста и деветдесет хиляди
лева).

РЕШЕНИЕ: 5
Утвърждава Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително
наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение
окончателна оценка, размера на общо допустимите разходи и размера на безвъзмездната финансова
помощ, която да бъде предоставена за всяко проектно предложение, както и интензитет на
безвъзмездната финансова помощ.
РЕШЕНИЕ: 6
Утвърждава Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но
за които не е достигнало финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите,
получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, размера на общо допустимите
разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ, както и интензитет на безвъзмездната
финансова помощ.
РЕШЕНИЕ: 7
Утвърждава Списък на отхвърлените проектни предложения и основанията за отхвърлянето им,
както и окончателните оценки на проектните предложения, в случаите, когато същите са били обект
на техническа и финансова оценка.
РЕШЕНИЕ: 8
Одобрените кандидати да бъдат уведомени писмено в срок до 5 работни дни от издаване на
настоящото решение.
РЕШЕНИЕ: 9
Кандидатите от Списъка с резервни проектни предложения и от Списъка на отхвърлените проектни
предложения да бъдат уведомени писмено в срок до 5 работни дни от издаване на настоящото
решение.
РЕШЕНИЕ: 10
Контролът по изпълнение на решенията да се осъществява от Изпълнителният директор на МИГ
„Котел, Сунгурларе и Върбица”.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да
публикува лични данни от списъка на участниците в заседанието

