
 
 

 

 

Протокол № 23 

от заседание на Управителния съвет на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 

Павликени - Полски Тръмбеш” 

Днес, 05.12.2019 г., в 19.00 часа, в офиса на МИГ, намиращ се на ул. Васил Левски“ 

№1 Г на основание на чл. 49 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна 

инициативна група Павликени - Полски Тръмбеш“ (МИГ Павликени-Полски Тръмбеш), се 

проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Сдружението. 

Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС - г-н Емануил Манолов, 

който е и председател на заседанието. 

Съгласно изпратената покана до всички членове на УС, заседанието протече при 

следният дневен ред: 

1. Представяне на оценителен процес и одобрение на оценителен доклад по Процедура 

BG05M90P001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш - По-добро здраве и 

работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и 

Полски Тръмбеш“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., 

обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени - Полски 

Тръмбеш“ в частта относно проектно предложение per. № BG05M90P001-1.069-0006 с 

кандидат ЛИЧЕВ-ГЕНОВ ООД. 

2. Други 

При проверка на наличния кворум се установи, че на събранието присъстват всички членове 

на Управителният съвет и събранието е законно. 

 

 

 

 



 
 

 

По т. 1 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ 

Павликени - Полски Тръмбеш“. 

На Заседание на УС на 21.11.2019 г. Срокът за разглеждане и оценка на проектните 

предложения, постъпили по процедура BG05M90P001- 1.069 на МИГ беше удължен със 

Заповед № РД 180 / 21.11.2019 г. до 05.12.2019 г., в частта относно проектно предложение 

per. № BG05M90P001-1.069-0006 „Безопасни условия на труд и подобряване на 

работната среда в Личев-Генов ООД“. 

КППП по процедура BG05M90P001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш - По- добро 

здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините 

Павликени и Полски Тръмбеш“ приключи своята работа съгласно Заповед № РД 102 / 

11.07.2019 г., за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения изменена със 

Заповед № РД 120 /19.08.2019 .г и Заповед № РД 180 / 21.11.2019 г. 

Представена беше информация, свързана с: 

- оценителния процес и оценителния доклад по проектно предложение per. № 

BG05M9OP001-1.069-0006 с кандидат Личев-Генов ООД; 

- техническа и финансова оценка по проектно предложение per. № BG05M90P001-1.069- 

0006 с кандидат Личев-Генов ООД; 

- класирането и одобрената БФП на проектно предложение per. № BG05M90P001-1.069- 

0006 с кандидат Личев-Генов ООД; 

- изготвения оценителен доклад на проектно предложение per. № BG05M90P001-1.069- 0006 

с кандидат Личев-Генов ООД; 

След запознаване с документите и представената информация Управителния съвет премина 

към гласуване както следва: 

„ЗА“ - 7 гласа 

„ПРОТИВ“ - 0 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 

 



 
 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

Управителният съвет ОДОБРЯВА Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни 

предложения, назначена със заповед № РД 102 / 11.07.2019 г./. по процедура за подбор на 

проектни предложения по Процедура BG05M90P001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски 

Тръмбеш - По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на 

територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ финансирана от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., в т.ч. извършеното класиране и 

безвъзмездната финансова помощ за кандидат Личев-Генов ООД, както следва: 

1.1. Предложени за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всяко от тях: 

№ Рег.№ на 

проектно то 

предложе 

ние от 

ИСУН 2020 

Наименова 

ние на 

кандидата 

Наименовани е 

на проектното 

предложение 

Общо 

допустими 

разходи (ОДР) 

лв. 

Искана 

безвъзмездн а 

финансова 

помощ (БФП) 

лв. 

Съфинанс 

иране от 

кандидати 

те - стойност 

(лв.) 

Точ 

ки 

1 BG05M9 

ОР001- 

1.069- 

0006 

ЛИЧЕВ- 

ГЕНОВ ООД „Безопасни 

условия на труд 

и подобряване на 

работната среда в 

Личев- Генов 

ООД“. 

27 068,56 лв. 27 068,56 лв. 0.00 78 

 

1.2. Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, 

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

Неприложимо. 

1.3. Предложени за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им: 



 
 

 

Неприложимо. 

1.4. Оттеглени по време на оценката проектни предложения: 

Неприложимо. 

По т. Други от дневния ред - няма разглеждани въпроси. 

Поради изчерпване на дневния ред Управителния съвет на СНЦ “МИГ Павликени - Полски 

Тръмбеш” бе закрит. 

Неразделна част от настоящия протокол е Списък на присъствалите членове на СНЦ 

„МИГ Павликени - Полски Тръмбеш“ на УС от 05.12.2019 г. 

 

 


