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"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД" 
гр. Любимец, ул. "Цар Освободител" № 11, e-mail: mig.lyubimets@mail.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 39  

от 

проведено заседание на Управителен съвет на сдружение  

"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"  
 

      Днес 9.12.2020г., от 10,30 часа в офиса на сдружението в град Любимец, на ул. “Цар 

Освободител” №11, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на сдружение "Местна 

инициативна група – Любимец – Ивайловград".   

      На основание чл.32, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 17, 

ал.2 от Устава на МИГ, заседанието се свика от Председателя на УС. На заседанието присъстват 

следните членове на УС – Илия Илиев, Виолета Недялкова, Евгения Стоянова и Иван Алипиев. 

Присъства и Ралица Караджонова – експерт СВОМР при МИГ.  

 

      Заседанието се проведе при дневен ред, предложен от Председателя на УС, от една точка:  

1. Одобрение на оценителен доклад  на Комисията за подбор на проектни предложения 

(КППП) по процедура с код в ИСУН 2020- BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по 

ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за 

ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, по оценителна сесия с номер в ИСУН 2020 - 

BG06RDNP001-19.092-S3 от 26.10.2020г. 

 

      ПО ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  

      Председателят на УС, даде думата на Ралица Караджонова – експерт СВОМР при МИГ и 

председател на КППП, която изложи следното:         

      КППП по оценителна сесия с номер в ИСУН - BG06RDNP001-19.092-S3, по процедура с код в 

ИСУН - BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) от 

стратегията за ВОМР на МИГ, приключи работа на 2.12.2020г. Предмет на оценка в тази 

оценителна сесия са 3 (три) проектни предложения, подадени в рамките на определения краен 

срок за кандидатстване – 17.00 часа на 25.10.2020г. Съгласно Редът за оценка на проектни 

предложения към СВОМР на МИГ, одобрен с Решение №9 от 30.11.2017г., на Общото събрание на 

МИГ и чл.44, ал.3 – 6 от ПМС №161 от 04.07.2016г., работата на комисията приключи с 

оценителен доклад до ръководителя на финансиращата програма. Оценителният доклад на КППП 

следва да се одобри от Управителния съвет на МИГ в срок до 5 работни дни от приключването на 

работата на комисията. 

      Ралица Караджонова представи на членовете на УС, оценителния доклад на комисията от 

2.12.2020г. Съгласно резултатите от извършената в ИСУН 2020 оценка на проектните 

предложения, включени в оценителна сесия с номер BG06RDNP001-19.092-S3, КППП предлага за 

финансиране едно проектно предложение, за включване в списъка с резервните проектни 

предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, 

подредени по реда на тяхното класиране – едно проектно предложение и за отхвърляне едно 

проектно предложение, тъй като същото не преминава оценката за административно съответствие 

и допустимост. Мотивите на комисията по оценка за отхвърляне на проектното предложение, са 

подробно изложени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения, 

представляващ неразделна част от оценителния доклад на КППП. 

      След приключване на оценителна сесия с № BG06RDNP001-19.092-S3 от 26.10.2020г., 

свободния финансов ресурс по процедура BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по 

ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за 

ВОМР на МИГ, остава в размер на 4101,93 лева. 
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      След запознаване с оценителния доклад на КППП, Управителния съвет на сдружение „МИГ – 

Любимец – Ивайловград”, взе: 

 

РЕШЕНИЕ №66 

 

      На основание: чл.44, ал.4 от Постановление №161 на МС от 4.07.2016г., и Ред за оценка на 

проектни предложения към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, приет с 

Решение №9 от 30.11.2017г., на ОС на МИГ, във връзка с чл.15, ал.2, т.12 от Устава на МИГ, 

Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград”,  

 

Р Е Ш И: 

I. Одобрява оценителния доклад от работата на Комисията за подбор на проектни 

предложения (КППП) по оценителна сесия с номер в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.092-S3 от 

26.10.2020г., по процедура с код в ИСУН 2020- BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката 

по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за 

ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”. 

II. Приема резултатите от извършената в ИСУН 2020 оценка на проектните предложения, 

включени в оценителна сесия с номер BG06RDNP001-19.092-S3 от 26.10.2020г., въз основа на 

които КППП:     

1. Предлага за финансиране проектно предложение BG06RDNP001-19.092-0015 - „Закупуване 

на земеделска техника за биологично стопанство”, с кандидат „ИШМИНА” ЕООД, ЕИК 

203030869, размер на БФП – 119 100,00 лева. 

2. Включва в списъка с резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране - проектно предложение BG06RDNP001-

19.092-0016 – „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми”, с кандидат „БЕТА М” 

ООД, ЕИК 126740642, размер на БФП – 49 500,00 лева.   

3. Предлага за отхвърляне проектно предложение BG06RDNP001-19.092-0014 – 

„Модернизация на материалните активи на стопанството”, с кандидат „НИКЕ” ЕООД, ЕИК 

126649559, тъй като не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост и не преминава оценката за АСД.   

      При извършената в ИСУН 2020 оценка по процедурата, няма оттеглени по време на оценката 

проектни предложения. 

 

      Гласували –4-ма, от които:”ЗА” –4-ма, „Против”/”Въздържал се” – няма.  

 

      Поради изчерпване на дневния ред, председателя на УС закри заседанието в 11,20 часа. 

 

 

 

Присъствали на заседанието членове на УС: 

 

Председател на УС:................................                                   Зам. Председател:.....................................                                                         

                                      (Илия Илиев)                                                                     (Виолета Недялкова)                                      

                                                                                                                                      

                                                                    

Член  на УС:.............................................                                   Член  на УС:............................................. 

                            (Евгения Стоянова)                                                                         (Иван Алипиев) 

 

 

 


