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    Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
  

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

МИГ ИСПЕРИХ, СПОРАЗУМЕНИЕ № РД50-186/29.11.2016Г. 

 

 

Докладът е одобрен от УС  на МИГ Исперих на 31.05.2019г. 

 

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

Даниел Димитров – Председател   

на УС на  СНЦ „МИГ Исперих“  

 

До: УС на МИГ Исперих и 

Ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

 

Процедура: № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции 

в земеделски стопанства” – пъри краен срок 

Заповед № КППП-06/16.04.2019г. 

Срок за 

кандидатстване 

от 01.03.2019г. до 16.30 часа на 15.04.2019 г.   

 

 

Днес 30.05.2019г., във връзка с приключване на оценката на проектните предложения, 

подадени в рамките на срока за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.239-

МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за 

развитие на селските райони 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 01.03.2019г. с краен срока за 

кандидастване до 15.04.2019г., 16:30 ч.   

В рамките на този срок са подадени 3 /три/  проектни предложения.  
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Кандидат Име на проект 
Регистрационен 

№ 

Дата и час 

на 

регистрация 

Общ 

стойност на 

проекта в лв. 

Общ размер 

на БФП в 

лв. 

Общ 

размер на 

съфинанс

иране лв. 

ЗС Левент 

Реджеб 

Юмер с. 

Китанчево 

Модернизиране на 

животновъдно 

стопанство 

BG06RDNP001-

19.239-0001 

 

12.04.2019г. 

19:57 ч. 
100 000,00 50 000,00 50 000,00 

"Агриел" 

ЕООД гр. 

Исперих 

Закупуване на 

земеделска 

техника и 

монтиране на 

капково-

напоителна 

система 

BG06RDNP001-

19.239-0002 

 

15.04.2019г. 

15:16 ч. 
75 911,43 45 546,86 30 364,57 

ЕТ „Зейти 

Мехмед“ с. 

Печеница  

Закупуване на 

земеделска 

техника за 

изхранване на 

животни 

BG06RDNP001-

19.239-0003 

 

15.04.2019г. 

15:24 ч. 
99 800,00 49 900,00 49 900,00 

 

 

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

работата на комисията. 

2.1. Състав на КППП.  

Със Заповед № КППП-06/16.04.2019г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Исперих" е 

назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/. Състав на КППП: 

 

1. Гинка Маринова Георгиева – Председател на КППП /без право на глас/ - ескперт по 

прилагане на СВОМР в СНЦ „МИГ Исперих“. 

2. Севат Садкъ Ибрямова – Секретар на КППП /без право на глас/ - член на ОС на 

СНЦ „МИГ Исперих“, представител на нестопанския сектор. 

 

           ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

3. Слава Тодорова Бахчеванска – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

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

5. Габриела Маринова Симеонова – член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“, представител 

на нестопанския сектор /с право на глас/. 

   

  РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

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

2. Катя Георгиева Йорданова – член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“, представител на 

стопанския сектор /с право на глас/; 

3. Павлин Тодоров Петров – външен експерт-оценител /с право на глас/. 

 

2.2. Стартиране на работата на комисията.  

 

Оценителната сесия в ИСУН 2020 е създадена на 18.04.2019г.  

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

предложения по настоящата процедура на въвеждащо обучениe проведенo на 18.04.2019г., 

запознати са с имената на кандидатите и са подписали декларации по образец на ДФЗ за: 

липса на конфликт на интереси и липса на частен интерес; декларация за неучастие в 

подготовката на проектите от съответния прием; декларация за йерархична зависимост. 

Външните оценители и членовете на Общото събрание са представили свидетелства за 

съдимост и  удостоверения, че не са поставени под запрещение, преди започване на работа 

по ОАСД. 
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III. Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД) 

 

На 18.05.2019г. е извършено автоматично разпределение на присъединените проектни 

предложения за етап ОАСД. 

 

Кандидат Проект Регистрацион

ен № 

Оценители 

ЗС Левент Реджеб 

Юмер с. 

Китанчево 

Модернизиране на 

животновъдно стопанство 

BG06RDNP001

-19.239-0001 

 

Слава Тодорова Бахчеванска  

Габриела Маринова 

Симеонова 

"Агриел" ЕООД 

гр. Исперих 

Закупуване на земеделска 

техника и монтиране на 

капково-напоителна 

система 

BG06RDNP001

-19.239-0002 

 

Слава Тодорова Бахчеванска  

Евдокия Василева Георгиева 

ЕТ „Зейти 

Мехмед“ с. 

Печеница 

Закупуване на земеделска 

техника за изхранване на 

животни 

BG06RDNP001

-19.239-0003 

 

Евдокия Василева Георгиева  

Габриела Маринова 

Симеонова 

 

Оценката е извършена в периода от 18.04.2019г. до 20.05.2019г. Оценителите са 

извършили оценката,  за която са попълнени оценителни  листи за АСД. Към оценителите 

листи  са прикачени работни листи приложение 1а и 1б, справка за извършени проверки.  

При извършване на оценка за административно съответствие и допустимост на 

проектните предложения, оценителите са констатирани нередности и са изпратени 

уведомителни писма до кандидатите за отстраняването им. Комуникация с кандидатите е 

осъществена чрез ИСУН 2020. Срокът за отговор бе 7 дни. В рамките на посочения срок за 

отговор всички кандидати са представили исканите документи. В протокол № № 

02/20.05.2019г. подробно са описани констатираните нередности. 

При извършване на проверките оценителите са констатирали, че по проект  с рег. №  

BG06RDNP001-19.239-0002 „Закупуване на земеделска техника и монтиране на капково-

напоителна система“, подаден от  на "Агриел" ЕООД включените разходи за консултантски 

услуги не отговарят на изискванията посочени в т. 14.2 от Условията за кандидатстване по 

процедурата.  

Членовете на КППП са взели решение  да се извърши служебна корекция по проект  с 

рег. №  BG06RDNP001-19.239-0002 „Закупуване на земеделска техника и монтиране на 

капково-напоителна система“, подаден от  на "Агриел" ЕООД  както следва:  

 корекция на бюджета в част ІІІ Непреки разходи, като се редуцира разходът за 

консултантски услуги от 3 900.00 лв без ДДС до 3600.57 лв. без ДДС. 

 общата стойност на проекта е в размер на 75 612,00 лв.  

 общият размер на БФП е в размер на 45 367,20 лв.  

Резултатът от извършената ОАСД, е че подадените три проектни предложения 

отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост и проектите 

преминават на следващ етап на оценка – ТФО. 

 

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

Техническата финансово оценка е извършена в периода 20.05.2019г. – 29.05.2019г. 

Оценката се извършва при спазване на критериите за техническа финансова оценка, 

определени в насоките за кандидатстване по процедурата, методологията за оценка на 

проектните предложения. 

Разпределението на проектните предложения е извършено автоматично и е както 

следва: 
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Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

ЗС Левент Реджеб 

Юмер с. 

Китанчево 

Модернизиране на 

животновъдно стопанство 

BG06RDNP001-19.239-

0001 

 

Слава Тодорова 

Бахчеванска  

Габриела Маринова 

Симеонова 

"Агриел" ЕООД 

гр. Исперих 

Закупуване на земеделска 

техника и монтиране на 

капково-напоителна 

система 

BG06RDNP001-19.239-

0002 

 

Габриела Маринова 

Симеонова Евдокия 

Василева Георгиева 

ЕТ „Зейти 

Мехмед“ с. 

Печеница 

Закупуване на земеделска 

техника за изхранване на 

животни 

BG06RDNP001-19.239-

0003 

 

Евдокия Василева 

Георгиева  

Слава Тодорова 

Бахчеванска  

 

 

Проектните предложения отговарят на изискванията за техническа финансова оценка, 

съгласно условията за кандидатстване и са получили следните оценки:  

 
№ Кандидат Регистрационен № Оценител 1 Оценител 2 

1. 
ЗС Левент Реджеб Юмер с. 

Китанчево 

BG06RDNP001-19.239-0001 
41,5 41,5 

2. 
"Агриел" ЕООД гр. 

Исперих 

BG06RDNP001-19.239-0002 
44 44 

3. 
ЕТ „Зейти Мехмед“ с. 

Печеница 

BG06RDNP001-19.239-0003 
50 50 

 

Класиране:  

 

№ 

 

Кандидат 

 

Регистрационен № 

Средно 

арит.  

оценка 

Статус 

1. 
ЕТ „Зейти Мехмед“ с. Печеница BG06RDNP001-19.239-

0003 50 одобрен 

2. 
"Агриел" ЕООД гр. Исперих BG06RDNP001-19.239-

0002 44 одобрен 

3. 
ЗС Левент Реджеб Юмер с. 

Китанчево 

BG06RDNP001-19.239-

0001 41,5 одобрен 

 

V. Заключение: 

Направена е корекция на бюджет по проект с рег. № BG06RDNP001-19.239-0002, 

извършена на основание чл.19, ал.7, т.4 от ПМС 162/05.07.2016г. и в изпълнение на т.7.1 от 

Раздел 14.2 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура както следва: корекция 

на бюджета в част ІІІ Непреки разходи, редуцира се разход за консултантски услуги от 3 

900.00лв. без ДДС до 3600.57 лв. без ДДС. Общата стойност на проекта е в размер на 

75 612,00 лв. и общия размер на БФП е в размер на 45 367,20 лв.  

След направено класиране и корекция на бюджет по проект с рег. № BG06RDNP001-

19.239-0002, Комисията за подбор на проектни предложения предлага за финансиране 

следния проект: 
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Кандидат Регистрационен № Име на проект 

Общ 

стойност 

на проекта 

в лв. 

% на 

БФП 

Общ размер 

на БФП в 

лв. 

 

Общ размер 

на 

съфинансира

не лв. 

 

ЕТ „Зейти 

Мехмед“ с. 

Печеница  

Закупуване на земеделска 

техника за изхранване на 

животни 

BG06RDNP001-19.239-0003 

99 800,00 50 49 900,00 49 900,00 

"Агриел" 

ЕООД гр. 

Исперих 

Закупуване на земеделска 

техника и монтиране на 

капково-напоителна система 

BG06RDNP001-19.239-0002 

75 612,00 60 45 367,20 30 244,80 

ЗС Левент 

Реджеб 

Юмер с. 

Китанчево 

Модернизиране на 

животновъдно стопанство 

BG06RDNP001-19.239-0001 

 

100 000,00 50 50 000,00 50 000,00 

Общо по процедурата: 275412,00 -  145267,20 130144,80 

 

С отпускане на безвъзмезната финансова помощ по проектите ще бъдат финансирани 

следните дейности:  

 

Проект Регистрационен 

№ 

Предмет на инвестицията 

Модернизиране на 

животновъдно стопанство 

 BG06RDNP001-

19.239-0001 

 

По проекта ще се закупи телескопичния 

товарач, необходим за нуждите на 

животновъдното стопанства. Цели  се 

подобряване на жизнеспособността на 

стопанството, подобряване на условията на 

труд и опазването на околната среда.  

 

Закупуване на земеделска 

техника и монтиране на 

капково-напоителна 

система 

BG06RDNP001-

19.239-0002 

 

По проекта ще се закупи земеделска техника 

и монтиране на напоителна систeма в 

овощни градини. Цели се подобряване и 

оптимизиране приходите от земеделска 

дейност. Инвестициите ще доведат до по-

висока конкурентоспособност на 

кандидата в района. 

 

Закупуване на земеделска 

техника за изхранване на 

животни 

BG06RDNP001-

19.239-0003 

 

По проекта ще се закупи селско стопанска 

техника – трактор, необходим за  

прибиране на земеделка продукция за 

изхранване на отглежданите животни от 

кандидата. Цели  седа се  подобри и 

оптимизира работния процес във фермата 

 

 

VI.  Информация за бюджет по процедура № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, 

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”. 

 

6.1. Общ разполагем бюджет по процедурата -  650 000,00 лв. 

6.2. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ  за одобрени проекти, подаден през 

първи обявен срок за кандидатстване – 145 267,20 лв.  
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6.3. Списък с резервни проекти  - няма.  

6.4. Бюджетът за втори срок за кандидатстване  - 504 732,80 лв. 

           

VII. Приложения: 

 

1. Заповед № 06/16.04.2019г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Исперих" за 

назначаване на  оценителна комисия по процедурата. 

2. Протокол  № 01/18.04.2019г. от въвеждащо обучение на членовете на КППП. 

3. Декларации за: липса на конфликт на интереси и липса на частен интерес образец на ДФЗ; 

декларация за неучастие в подготовката на проектите от съответния прием  по образец на 

ДФЗ; декларация за йерархична зависимост по образец на ДФЗ от всички участници в 

КППП. 

4. Свидетелства за съдимост на външните оценители. 

5. Удостоверения, че не са поставени под запрещение от външните оценители. 

6. Протокол № 02/20.05.2019г. от оценката на административно съответствие и допустимост. 

7. Протокол № 03/29.05.2019г. от техническа финансова оценка. 

8. Списък на предложените за финансиране проектни предложения. 

9. Списък на резервните проектни предложения. 

10. Списък на отхвърлените проектни предложения. 

  

 

Изготвил: 

Севат Садкъ Ибрямова -   Секретар на КППП ............................ 

 

Членове на КППП: 

 

Гинка Маринова Георгиева - Председател на КППП 

 

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

 

Севат Садкъ Ибрямова -  Секретар на КППП 

 

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

 

Слава Тодорова Бахчеванска - външен експерт-оценител 

 

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

 

Евдокия Василева Георгиева външен експерт-оценител 

 

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

 

Габриела Маринова Симеонова - външен експерт-оценител 

 

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

 

 

 

 


