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Докладът е одобрен от УС  на МИГ Исперих на 18.10.2018г. 

 

Утвърдил: ..................................... 

Даниел Димитров – Председател на   

УС на  СНЦ „МИГ Исперих“  

 

До: УС на МИГ Исперих и 

Ръководителя на УО на ОПРЧР 2014 - 2020 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

Процедура: BG05M9OP001-1. 035- МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на 

предприемачеството“ 

Заповед № КППП--05/11.09.2018г. 

Срок за 

кандидатстване 

07.08.2018г. – 10.09.2018г. 

 

 

Днес 18.10.2018г., във връзка с приключване на оценката на проектните предложения, 

подадени в рамките на срока за кандидатстване по процедура № BG05M9OP001-1.035- МИГ 

Исперих – ОПРЧР 1 „Развитие на предприемачеството“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., се състави настоящия оценителен доклад.  

 

Оценката протече по следната последователност: 

 

I. Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения  

 

Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 07.08.2018г. с един краен 

срока за кандидастване, който изтече на 10.09.2018г., 16:30 ч.   

В рамките на този срок е подадено 1 /едно/  проектно предложение.  

 

Кандидат СДРУЖЕНИЕ "ЗОРНИЦА"  

Име на проект Предприемачеството - перспектива за успешно развитие 

Регистрационен № BG05M9OP001-1.035-0001 

Дата и час на 

регистрация 
10.09.2018г. - 11:21 часа 

Общ стойност на 

проекта в лв. 
64 257,00 

Общ размер на 64 257,00 



 2 

БФП в лв. 

Общ размер на 

съфинансиране лв. 

64 257,00 

 

II. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения. Стартиране на 

работата на комисията. 

 

2.1. Състав на КППП.  

Със Заповед № КППП-05/11.09.2018г. на председателя на УС на  СНЦ „МИГ – Исперих" е 

назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ в състав: 

1. Ростислав Величков Енчев – Председател на КППП /без право на глас/, член на екипа 

на МИГ.  

2. Севат Садкъ Ибрямова – Секретар на КППП /без право на глас/, член на колективния 

върховен орган на МИГ.  

ЧЛЕНОВЕ: 

3. Евдокия Василева Георгиева – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

4. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

5. Галина Петрова Даскалова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. Диана Неделчева Бебенова-Николова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

2. Юлиян Данаилов Георгиев – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

3. Росица Николова Кирова – външен експерт-оценител /с право на глас/. 

НАБЛЮДАТЕЛ: 

1.  Венета Рачева Йорданова - наблюдател /без право на глас/ 

2. Ирина Анатолиева Симеонска- наблюдател /без право на глас/ 

 

2.2. Стартиране на работата на комисията.  

Членовете на КППП са запознати с изискванията за провеждане на оценка на проектни 

предложения по настоящата процедура на обучение проведено на 14.09.2018г., за което е 

съставен протокол № № 08/14.09.2018г. Членовете на КППП са информирани за посъпилото 

проектно предложение и името на кандидата и са подписали декларации за липса на 

конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност. 

Оценителя Надежда Бобчева не е присъствала на въвеждащото обучение, но и бяха 

изпратени всички материали от обучението както и информация за кандидата, за да се 

запознае с тях. Г-жа Бобчева е подписала декларация за липса на конфликт на интереси, 

безпристрастност и поверителност на 17.09.2018г.  

   III. Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД) 

На 17.09.2018г. е извършено автоматично разпределение на присъединеното проектно 

предложение за етап ОАСД. 

При извършената  оценка за АСД на проектното предложение се установи необходимост 

от изискване на допълнителна информация от кандидатa по процедурата и е изпратено 

уведомления за установените нередовности. Членовете с право на глас в КППП взеха 

решение, че срокът за отстраняване на нередовности на етап ОАСД ще бъде 7 дни, считано 

от деня следващ датата на изпращане на комуникацията до кандидата. Оценката беше 

прекъсната на 26.09.2018г….. 

Комуникация с кандидатите е осъществена чрез ИСУН 2020 от администратор на сесия 

(Председател на КППП), като кандидата предостави всички изискуеми документи и 

пояснения в рамките на определения срок за отговор, както следва:  

 

Дата на 

създаване 
Статус Номер 

Дата на 

въпрос 

Срок на 

отговор 

Дата на 

отговор 
26.09.2018 Приет 

отговор 

BG05M9OP001-

1.035-0001 

26.09.2018 03.10.2018 01.10.2018 
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Оценката беше продължена на 02.10.2018г. и оценителите констатираха, че не се чете 

цялата информация от приложеното сканирано копие на счетоводния баланс за 2018г.    

Оценкатабе прекъсната за втори път на 03.10.2018г. и на кандидата бе даден нов 7 дневен 

срок, за да представи четливо копие на посочения документ.  Кандидатът представи 

изискания документ и  оценката приключи на 04.10.2018г. 

 

Дата на 

създаване 
Статус Номер 

Дата на 

въпрос 

Срок на 

отговор 

Дата на 

отговор 
03.10.2018 Приет 

отговор 

BG05M9OP001-1.035-

0001 

03.10.2018 10.10.2018 03.10.2018 

 

Извършената ОАСД е документирана чрез попълване на оценителни листове в ИСУН 

2020. При извършената проверка е установено, че проектно предложение отговоря на 

критериите за административно съответствие и допустимост и се допуска до техническа и 

финансова оценка: 

 

Кандидат Проект Регистрационен № Статус 
СДРУЖЕНИЕ 

"ЗОРНИЦА"  
Предприемачеството - перспектива 

за успешно развитие 
 BG05M9OP001-1.035-0001 преминава 

 

За извършената ОАСД е съставен протокол № 09/04.10.2018г. 

 

IV. Техническа и финансова оценка (ТФО). Определяне на размера на БФП 

На 04.10.2018г. е извършено автоматично разпределение на присъединеното проектно 

предложение за етап ТФО. При извършване на техническа финансова оценка на проектното 

предложение от оценителите  бяха констатирани нередовности и е изискана допълнителна 

информация от кандидата.  КППП определи срок за представяне на пояснителната 

информация – 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на комуникацията до 

кандидата. 

 

Дата на 

създаване 
Статус Номер 

Дата на 

въпрос 

Срок на 

отговор 

 Дата на 

отговор 
11.10.2018 Приет 

отговор 

BG05M9OP001

-1.035-0001 

11.10.2018 18.10.2018  16.10.2018 

 

За  извършената ТФО оценителите попълниха оценителни листи в ИСУН 2020 и   проекта 

е оценен както следва: 

 

Проект Регистрационен № Оценители Точки  

Предприемачеството - 

перспектива за успешно 

развитие 

BG05M9OP001-1.035-0001 Евдокия Василева 

Георгиева 

73 

Надежда Друмева 

Бобчева 

64 

 

Проектното предложение отговаря на критериите  за техническо финансово качество, 

съгласно условията за кандидатстване. Класирането на проектното предложение е както следва: 

 

№ Проект Регистрационен № Средно арит.  

оценка 
Статус 

1. 
Предприемачеството - перспектива за 

успешно развитие 

BG05M9OP001-1.035-

0001 68.5 одобрен 

 

За извършената ТФО е съставен протокол № 10/17.10.2018г. 
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V. Заключение: 

След приключване на ТФО и в съответствие с декларираното от кандидата във формуляра 

за кандидатстване, служебно са начислени непреки разходи по проекта. Комисията за подбор 

на проектни предложения предлага за финансиране следния проект: 

 

 

 

Проект Регистрацион

ен № 

Общ 

стойност 

на 

проекта в 

лв. 

Непреки 

разходи – 10% 

от преките 

допустими 

разходи в лв. 

 

Общ 

размер на 

БФП в лв. 

Общ 

размер 

на 

съфин

ансира

не лв. 

Предприемачеството 

- перспектива за 

успешно развитие 

BG05M9OP001-

1.035-0001 
64 257,00 6 425,70 70 682,70 0,00 

 

С отпускане на безвъзмезната финансова помощ по проектите ще бъдат финансирани 

следните дейности:  

Проект Регистрационе

н № 

Предмет на инвестицията 

Предприемачеството - 

перспектива за успешно 

развитие 

BG05M9OP001-

1.035-0001 

Провеждане на дейности за популяризиране на 

стартирането и развитието на самостоятелна 

стопанска дейност и предприемачество, 

предоставяне на специализирани обучения за 

придобиване на предприемачески, управленски 

и бизнес умения и предоставяне на 

специализирани консултантски услуги на 

самостоятелно заети лица по въпроси, свързани 

с планирането и развитието на бизнеса според 

конкретните нужди на лицата. 

 

VI. Информация за бюджет по процедура BG05M9OP001-1.035 - МИГ Исперих - 

ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ 

6.1.  Общ разполагем бюджет по процедурата -  200 000,00 лв.  

6.2. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ  за одобрения проект, подаден в 

обявения срок за кандидатстване - 70 682,70лв.  

6.3.   Списък с резервни проекти  - няма.  

6.4.   Неусвоен финансов ресурс  - 129 317,30 лв.  

           

VII. Приложения: 

1. Заповед за сформиране на оценителна комисия.  

2. Протокол  от въвеждащо обучение на членовете на КППП. 

3. Декларации за липса на конфликт на интереси, безпристрастност и поверителност – 7 бр. 

4. Протокол от оценката на административно съответствие и допустимост. 

5. Протокол от техническа финансова оценка. 

6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения. 

 

 

Изготвил: ........................................ 

Севат Садкъ Ибрямова 
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Членове на КППП: 

 

Ростислав Величков Енчев 

Председател на КППП 

 

............................ 

 

 

Севат Садкъ Ибрямова  

Секретар на КППП 

 

............................ 

 

 

Евдокия Василева Георгиева 

външен експерт-оценител 

 

............................ 

 

 

Галина Петрова Даскалова 

външен експерт-оценител 

 

............................ 

 

 

Надежда Друмева Бобчева  

външен експерт-оценител 

 

............................ 

 

 


