
 1 

 

 

 
  

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

 

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: №  BG05M9OP001-1.089- МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на 

предприемачеството“ 

Заповед № КППП-05/27.02.2020г. 

Срок за 

кандидатстване 

от 24.01.2020г. до 16.30 часа на 26.02.2020г.   

 

Днес 02.04.2020г., във връзка с приключване на оценката на проектните предложения, 

подадени в рамките на срока за кандидатстване по процедура № BG05M9OP001-1.089 - 

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

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

 

Оценката протече в следната последователност: 

 

I. Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения  

 

Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 24.01.2020г. с един краен 

срока за кандидастване, който изтече на 26.02.2020г., 16:30 ч.   

В рамките на този срок са подадени 2 /две/  проектни предложения.  

 

 

Кандидат 

 

„Фаст Акаунтинг“ ЕООД гр. Исперих 

Име на проект „Успехът обича предприемчивите“ 

Регистрационен № BG05M9OP001-1.089-0001 

Дата и час на регистрация 26.02.2020г. 12:36 часа 

Общ стойност на проекта в лв. 47 877,10 лв. 

Общ размер на БФП в лв. 47 877,10 лв. 

Общ размер на съфинансиране лв. 0,00 лв. 
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Кандидат 

 

Сдружение "Зорница"  гр. Исперих 

Име на проект „Виртуален инкубатор за местни предприемачи“ 

Регистрационен № BG05M9OP001-1.089-0002 

Дата и час на регистрация 26.02.2020г. 15:22 часа 

Общ стойност на проекта в лв. 49 988,62 лв. 

Общ размер на БФП в лв. 49 988,62 лв. 

Общ размер на съфинансиране лв. 0.00 лв. 

 

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

работата на комисията. 

 

2.1. Състав на КППП.  

Със Заповед № КППП-05/27.02.2020г. на председателя на УС на  СНЦ „МИГ – Исперих" е 

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

 

1) Гинка Маринова Георгиева – Председател на КППП /без право на глас/; 

2)  Севат Садкъ Ибрямова – Секретар на КППП /без право на глас/; 

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

4)  Соня Маринова Обущарова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

5)  Диана Неделчева Бебенова-Николова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

6)  Ирина Анатолиева Симеонска – наблюдател /без право на глас/; 

7)  Александрина Александрова Борисова - 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 28.02.2020г., за което е 

съставен протокол  № 01/28.02.2020г. Членовете на КППП са информирани за посъпилите 

проектни предложения и имената на кандидатите и партньорите и са подписали декларации 

за липса на конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност. 

 

III.  Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД) 

 

На 28.027.2020г. е извършено автоматично разпределение на присъединените проектни 

предложения за етап ОАСД. 

При извършване на оценка за административно съответствие и допустимост на проектните 

предложения от оценителите са констатирани нередовности както следва: 

 

 

№ Оценител  Констатации 

Проект с рег. № BG05M9OP001-1.089-0001 „Успехът обича предприемчивите“ 

1 Слава Тодорова 

Бахчеванска 

 

1. В представения Формуляр за кандидатстване, секция , т.7 План 

за изпълнение ,поле „Описание " , " начин на изпълнение " и т.11. 

Допълнителна информация , налице е несъответствие на текста с 

т.15 от УК. Кандидатът следва да уточни и представи коректно 

вида и броя на участниците от всяка целева група.  

2. Видно от Формуляр за кандидатстване, секция 8 

„Индикатори“са включени индикаторите за изпълнение и 

резултат, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване. 

Кандидатът следва да представи коректно целевата стойност на 

участниците от всяка целева група. 
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2 

Диана Неделчева 

Бебенова-

Николова 

Установено е известно несъответствие между текстовете, 

касаещи целевата група и свързаните с нея индикатори за 

изпълнение и резултат. Необходимо е това несъответствие да 

бъде изяснено чрез комуникация с Кандидата във връзка с т. 7 и 

т.15 от УК. 

Проект с рег. № BG05M9OP001-1.089-0002 „Виртуален инкубатор за местни 

предприемачи“ 

1 

Соня Маринова 

Обущарова 

 

Да се обясни несъответствието на броя на целевата група и 

несъответствието между текстовете в отделните секции относно 

допустимостта на участниците. 

2 
Слава Тодорова 

Бахчеванска 

1.В представения Формуляр за кандидатстване, секция , т.7 План 

за изпълнение ,поле „Описание " , " начин на изпълнение " и т.11. 

Допълнителна информация , налице е несъответствие на текста с 

т.15 от УК. Кандидатът следва да уточни и представи коректно 

вида и броя на участниците от всяка целева група.  

2. Видно от Формуляр за кандидатстване, секция 8 

„Индикатори“са включени индикаторите за изпълнение и 

резултат, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване. 

Кандидатът следва да представи коректно целевата стойност на 

участниците от всяка целева група. 

 

Във връзка с констатираните нередовности, на 12.03.2020г. оценката бе прекъсната и беше 

изпратено електронно, чрез ИСУН 2020, уведомителни писма до кандидатите за тяхното 

отстраняване. Членовете с право на глас в КППП решиха, че срокът за отстраняване на 

констатирани нередовности на етап ОАСД ще бъде 7 дни, считано от деня следващ датата на 

изпращане на комуникацията до кандидата.  

В рамките на определения срок за отстраняване на нередовности от кандидатите 

постъпиха отговори на отправените въпроси. Оценката беше продължена и приключи на 

17.03.2020г. 

Резултатът от ОАСД, е че  следните проекти отговарят на критериите за е 

административно съответствие и допустимост и преминава на следващия етап от оценката -  

техническа финансова оценка: 

 Проект с рег. № BG05M9OP001-1.089-0001 „Успехът обича предприемчивите“, 

подаден от „Фаст Акаунтинг“ ЕООД гр. Исперих 

 Проект с рег. № BG05M9OP001-1.089-0002 „Виртуален инкубатор за местни 

предприемачи“, подаден  от  Сдружение "Зорница" гр. Исперих. 

 

За извършената ОАСД е съставен протокол № 02/17.03.2020г. 

 

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

 

На 17.03.2020г. е извършено автоматично разпределение на присъединените проектни 

предложения за етап ТФО. Оценката на техническо и финансово качество на проектните 

предложения е извършена при спазване на критериите за оценка, определени в 

Методологията за техническа и финансова оценка на проектни предложения по процедура 

BG05M9OP001-1.089 - МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“, 

неразделна част от Условията за кандидатстване по процедурата. 

При извършване на техническа финансова оценка на проектните предложения от 

оценителите са констатирани нередовности по проект с рег. № BG05M9OP001-1.089-0001  

както следва: 
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№ Оценител  Констатации 

Проект с рег. № BG05M9OP001-1.089-0001 „Успехът обича предприемчивите“ 

1  Слава 

Тодорова 

Бахчеванска 

 

1. По Дейност 4 следва да се уточни вида на договорите зa 2 

консултанти и да се извърши съответната корекция.  

2. Да се предостави информация по Дейност 3 как са калкулирани 

възнагражденията на експертите, предвид че единият ще бъде назначен 

на 8, а другият на 4 часов работен ден ,а „Предвидените месечни 

възнаграждения са с брутен размер - 2000,00 лв. с включени осигуровки 

за сметка на работодател“. Съгласно УК планирането и отчитането на 

разходите за възнаграждения по бюджетно перо 1.1 следва да бъде 

съобразено с Методологията за регламентиране на възнагражденията по 

ОП РЧР 2014-2020 като размерът на почасовото заплащане на наетите 

по проекта лица не може да бъде по-висок от размера на почасовото им 

заплащане, определен с акта за назначаването им или с основния им 

трудов договор и да бъде по-висок от стойностите, заложени в 

Таблицата за определяне на допустимите почасови ставки (Приложение 

H) – Приложение за информация към Условията за кандидатстване. 

 3. Така планираните разходи за отпуск, калкулирани отделно от 

месечните брутни трудови възнаграждения като допълнителни разходи 

са необосновани и водят до необосновано завишаване на разходите за 

възнаграждения.Да се извърши служебна редукция на разходите за 

платен отпуск. 

2 

Диана 

Неделчева 

Бебенова-

Николова 

При оценка на Бюджета, група 4, се установиха несъответствия в текста 

и липсваща информация. Необходимо е Кандидатът да представи 

следните обяснения:  

1. За Дейност 4 В изпълнение на дейността е записано: „За целта, на 

трудово правоотношение, на пълно работно време ще бъдат наети 2 

консултанти на граждански договори.“ Следва да се уточни вида на 

договорите и да се извърши съответната корекция в дейността.  

2. За Дейност 3 Да се предостави информация как са калкулирани 

възнагражденията на експертите, предвид че единият ще бъде назначен 

на 8, а другият на 4 часов работен ден – „Предвидените месечни 

възнаграждения са с брутен размер - 2000,00 лв. с включени осигуровки 

за сметка на работодател“. Съгласно УК планирането и отчитането на 

разходите за възнаграждения по бюджетно перо 1.1 следва да бъде 

съобразено с Методологията за регламентиране на възнагражденията по 

ОП РЧР 2014-2020 като размерът на почасовото заплащане на наетите 

по проекта лица не може да бъде по-висок от размера на почасовото им 

заплащане, определен с акта за назначаването им или с основния им 

трудов договор и да бъде по-висок от стойностите, заложени в 

Таблицата за определяне на допустимите почасови ставки (Приложение 

H) – Приложение за информация към Условията за кандидатстване.  

3. В разходите за брутни трудови възнаграждения се включват и 

възнаграждения за основен и допълнителен платен годишен отпуск по 

реда КТ. Брутната работна заплата се заплаща за положения труд, както 

и при ползван платен отпуск. Така планираните разходи за отпуск, 

калкулирани отделно от месечните брутни трудови възнаграждения като 

допълнителни разходи са необосновани и водят до необосновано 

завишаване на разходите за възнаграждения. 
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Във връзка с констатираните нередовности, на 26.03.2020г. оценката бе прекъсната и беше 

изпратено чрез ИСУН 2020, уведомително писмо до кандидата „Фаст Акаунтинг“ ЕООД гр. 

Исперих за тяхното отстраняване. Членовете с право на глас в КППП решиха, че срокът за 

отстраняване на констатирани нередовности на етап ОАСД ще бъде 7 дни, считано от деня 

следващ датата на изпращане на комуникацията до кандидатите.  

В рамките на определения срок за отстраняване на нередовности от кандидата постъпи 

отговор. Оценката беше продължена и приключи на 01.04.2020г. 

 

 При извършване на техническата и финансова оценка на проектните предложения, 

оценителите констатираха: 

 

 Проектите получават крайна обща оценка над  минималния праг от  50 точки на етап 

„Техническа и финансова оценка” 

 Получените брой точки по групи критерии 1, 2, 3 и 4 е по-голям или равен на 

определения праг за преминаване. 

 Налага се корекция на размера на  исканата БФП:  

 

Проект с рег. № BG05M9OP001-1.089-0001 „Успехът обича предприемчивите“ 

1. В Раздел 7. „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от формуляра за 

кандидатстване, Дейност 2 „Провеждане на обучения по предприемачество“ има 

дублиране на разходи за платен годишен отпуск съгласно КТ -  5 дни за експерт - 540,55 

лв, общо за двамата в размер на 1081,10 лв. Разходите следва да се премахнат от бюджета. 

Разходите  по дейност 2 трябва да са както следва:  

1. Месечно възнаграждение за обучител:  брутното месечно възнаграждение в размер 

на 2000,00 лв.плюс осигуровки за сметка на работодател – 378,40 лв.  

2. Общо за дейност 2 за двама обучители, наети за 3 месеца: 2 обучители Х 2378,40 лв. 

на месец = 4756,80 лв. Х 3 месеца = 14270,40 лв.  

2. В Раздел 7. „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от формуляра за 

кандидатстване, Дейност 3 „Провеждане на консултации по бизнес планиране“, поле 

„Начин на изпълнение“ има дублиране на разходи за платен годишен отпуск съгласно КТ: 

за ескперт назначен на 8 часа -  10 работни дни в размер на 1000,00 лв.; за ескперт назначен 

на 4 часа -  10 работни дни в размер на 500,00 лв.; общо за двамата експерти 1000,00 лв.  

Разходите следва да се премахнат от бюджета. 

Разходите по дейност 3 трябва да са както следва:  

1. Месечно възнаграждение за експерт назначен на 8 часа:  брутното месечно 

възнаграждение в размер на 2000,00 лв. плюс осигуровки за сметка на работодател – 

378,40 лв.  

2. Месечно възнаграждение за експерт назначен на 4 часа:  брутното месечно 

възнаграждение в размер на 1000,00 лв. плюс осигуровки за сметка на работодател – 

189,20 лв.  

3. Общо за дейност 3: за експерт назначен на 8 часа, нает за 6 месеца – 14 270,40 лв.; за 

експерт назначен на 4 часа, нает за 6 месеца – 7 135,20 лв; общо – 21405,60 лв. 

Проект с рег. № BG05M9OP001-1.089-0002 „Виртуален инкубатор за местни 

предприемачи“ 

1. В Раздел 7. „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от формуляра за 

кандидатстване, Дейност 2 „Обучения за повишаване предприемаческите компетенции“ 

има дублиране на разходи за платен годишен отпуск съгласно КТ -  7 дни за експерт - 
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681,09лв, общо за двамата в размер на 1362,18 лв. Разходите следва да се премахнат от 

бюджета. 

При изчисляване на възнагараждението на всеки експерт-обучител е допусната техническа 

грешка в размера на общата сума. Написано е 8652,24 лв., вместо 8562,24 лв. 

Разходите  по дейност 2 трябва да са както следва:  

3. Месечно възнаграждение за експерт - обучител:  брутното месечно възнаграждение 

в размер на 1800,00 лв.плюс осигуровки за сметка на работодател – 340,56лв.  

4. Възнаграждение на експерт – обучител за 4 месеца - 8562,24 лв. 

5. Общо за дейност 2 за двама експерти - обучители, наети за 4 месеца: 2 обучители Х 

2140,56 лв. на месец = 4281,12 лв. Х 4 месеца = 17124,48 лв.  

2. В Раздел 7. „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от формуляра за 

кандидатстване, Дейност 3 „Консултации по бизнеспланиране“, поле „Начин на 

изпълнение“ има дублиране на разходи за платен годишен отпуск съгласно КТ: за 

консултант  -  9 работни дни в размер на 972,98.; общо за двамата консултанти 1945,96 лв.  

Разходите следва да се премахнат от бюджета. 

Разходите по дейност 3 трябва да са както следва:  

4. Месечно възнаграждение за консултант:  брутното месечно възнаграждение в 

размер на 2000,00 лв. плюс осигуровки за сметка на работодател – 378,40 лв.  

6. Общо за дейност 3: за двама консултанти, наети за 5 месеца – 2 консултанти Х 

2378,40 лв. на месец = 4756,80 лв. Х 5 месеца = 23784, 00 лв.  

 

Резултатите от проведена техническа финансова оценка са както следва:  

 

Проект/Кандидат Регистрационен 

№ 

Оценители Точки  Средно 

арит.  

оценка 

Статус 

„Успехът обича 

предприемчивите“ 

 

BG05M9OP001-

1.089-0001 

Слава Тодорова 

Бахчеванска  

71  

71 

одобрен 

Диана Неделчева 

Бебенова-Николова 
71 одобрен 

„Виртуален 

инкубатор за 

местни 

предприемачи“ 

BG05M9OP001-

1.089-0002 

Соня Маринова 

Обущарова 

72  

72 

одобрен 

Диана Неделчева 

Бебенова-Николова 
72 одобрен 

 

По проектните предложения във формулярите за кандидатстване са направени следните 

корекции: 

 

Проект с рег. № BG05M9OP001-1.089-0001 „Успехът обича предприемчивите“ 

В раздел 5. Бюджет (в лева) 

1. Преки разходи за персонал – 45 296, 00 лв. 

2. Единна ставка - 40% от допустимите преки разходи за  

персонал по проекта в размер на 18 118,40 лв. 

3. Общ бюджет по проекта – 63 414,40 лв. 

В Раздел 7. „План за 

изпълнение / Дейности по 

проекта“ 

1. Дейност 1 „Подбор на участници в проектните дейности“ – 

коригирана е информацията за целевата група. 

2. Дейност 2 „Провеждане на обучения по 

предприемачество“ - Месечно възнаграждение за 

обучител:  брутното месечно възнаграждение в размер на 
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2000,00 лв. плюс осигуровки за сметка на работодател – 

378,40 лв. Общи разходи - 14270,40 лв.  

3. Дейност 3 „Провеждане на консултации по бизнес 

планиране“ - Месечно възнаграждение за експерт назначен 

на 8 часа:  брутното месечно възнаграждение в размер на 

2000,00 лв. плюс осигуровки за сметка на работодател – 

378,40 лв.; Месечно възнаграждение за експерт назначен 

на 4 часа:  брутното месечно възнаграждение в размер на 

1000,00 лв. плюс осигуровки за сметка на работодател – 

189,20 лв.; Общи разходи – 21405,60 лв. 

4. Дейност 4 „Специализирани консултации“ – се коригира, 

че  консултантите ще са наети на граждански договори. 

В Раздел 8. „План за 

изпълнение / Дейности по 

проекта“ 

1. Целевата стойност на индикатор „Безработни участници 

над 29 г. вкл. трайно безработни“ се коригира на 10 

участника. 

2. Целевата стойност на индикатор „Заети участници“ се 

коригира на 8 участника. 

В Раздел 11. „Допълнителна 

информация необходима за 

оценка на проектното 

предложение“ 

 

1. Информацията в точка 2. „Описание на целевата група“ се 

коригира съгласно корекциите в раздел 8 от формуляра за 

кандидатстване. 

Проект с рег. № BG05M9OP001-1.089-0002 „Виртуален инкубатор за местни 

предприемачи“ 

В раздел 5. Бюджет (в лева) 

1. Преки разходи за персонал – 46 680,48 лв. 

2. Единна ставка - 40% от допустимите преки разходи за  

персонал по проекта в размер на 18 672,19 лв. 

3. Общ бюджет по проекта – 65 352,67 лв. 

В Раздел 7. „План за 

изпълнение / Дейности по 

проекта“ 

1. Дейност 1 „ Подбор и мотивиране на целева група“ – 

коригирана е информацията за целевата група. 

2. Дейност 2 „Обучения за повишаване предприемаческите 

компетенции“ - Месечно възнаграждение за експерт - 

обучител:  брутното месечно възнаграждение в размер на 

1800,00 лв. плюс осигуровки за сметка на работодател – 

340,56лв., общо за 4 месеца - 8562,24 лв.; Общи разходи - 

17124,48 лв.  

3. Дейност 3 „Консултации по бизнеспланиране“ - Месечно 

възнаграждение за консултант:  брутното месечно 

възнаграждение в размер на 2000,00 лв. плюс осигуровки 

за сметка на работодател – 378,40 лв. Общи разходи - 

23784, 00 лв.  

В Раздел 8. „План за 

изпълнение / Дейности по 

проекта“ 

1. Целевата стойност на индикатор „Безработни участници 

над 29 г. вкл. трайно безработни“ се коригира на 18 

участника. 

2. Целевата стойност на индикатор „Заети участници“ се 

коригира на 6 участника. 

В Раздел 11. „Допълнителна 

информация необходима за 

оценка на проектното 

предложение“ 

 

1. Информацията в точка 2. „Описание на целевата група“ се 

коригира съгласно корекциите в раздел 8 от формуляра за 

кандидатстване. 

 

За извършената ТФО е съставен протокол № 03/01.04.2020г. 
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V. Информация за бюджет по процедура BG05M9OP001-1.089- МИГ Исперих - 

ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“. 

 

1.  Общ разполагем бюджет по процедурата -  129 317,30 лв.  

2. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ  за одобрените проекти, подадени в 

обявения срок за кандидатстване – 128 767,07лв.  

3.   Списък с резервни проекти  - няма.  

4.   Неусвоен финансов ресурс  - 550,23 лв.  

           

VI. 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 

  

 

Членове на КППП: 

 

Гинка Маринова Георгиева  

Председател на КППП 

 

 

Севат Садкъ Ибрямова  

Секретар на КППП 

 

 

Слава Тодорова Бахчеванска външен 

Външен експерт-оценител 

 

 

Соня Маринова Обущарова външен 

Външен експерт-оценител 

 

 

Диана Неделчева Бебенова-Николова  

Външен експерт-оценител 

 

 


