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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 ОПИК 2014 - 2020 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

Процедура: BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж 

на МСП – първи краен срок 

Заповед № КППП-18/10.10.2019г. 

КППП-19/14.10.2019г. 

Срок за 

кандидатстване 

28.08.2019г. – 09.10.2019г. 

 

Днес 19.11.2019г., във връзка с приключване на оценката на проектно предложение, 

подадено в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедура № 

BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 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 28.08.2019г. с два крайни 

срока за кандидастване. Първият краен срок за кандидастване изтече на 09.10.2019г., 16:30 ч.   

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

 

Кандидат „Миланов - Г“ ЕООД  с. Малко Йонково 

Име на проект Закупуване на нова техника. 

Регистрационен № BG16RFOP002-2.057-0001 

Дата и час на регистрация 03.10.2019г.  – 16:59 часа 

Общ стойност на проекта в лв. 390 007,00 

Общ размер на БФП в лв. 351 006,30  

Общ размер на съфинансиране лв. 39 000,70  



 2 

 

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

работата на комисията. 

2.1. Състав на КППП.  

Със Заповед № КППП-18/10.10.2019г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Исперих" е 

назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/, която е допълнена  със 

Заповед № КППП-19/14.10.2019г. Състав на КППП: 

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

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

          

  ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

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

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

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

 

         

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

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

2. Зорница Венциславова Богданова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

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

 

НАБЛЮДАТЕЛ: 

 

1. Тодор Тодоров Чернев, главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, назначена в съответствие 

на чл.46, ал.2 от ПМС161/04.07.2016г. от УО на ОПИК. 

 

2.2. Стартиране на работата на комисията.  

 

Оценителната сесия в ИСУН 2020 е създадена на 10.10.2019г.  

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

предложения по настоящата процедура на обучениe проведенo на 11.11.2019г., запознати са с 

имената на кандидатите и са подписали декларации за липса на конфликт на интереси, 

поверителност и безпристрастност. 

 

III. Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД) 

 

На 11.10.2019г. е извършено автоматично разпределение на присъединеното проектно 

предложение за етап ОАСД. 

Оценката е извършена в периода от 11.10.2019г. до 28.11.2019г. Оценителите са 

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

листи  са прикачени справка за извършена проверка в Търговския регистър и регистъра на 

ЮЛНЦ за кандидатите към дата на подаване на проектното предложение.   

За проектът подаден от кандидата „Миланов - Г“ ЕООД  с. Малко Йонково оценителите са 

констатирали нередовности, които подробно са описани в Протокол № 02/28.10.2019г. 

Проектното предложение отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост и може да премине на следващ етап на оценка.  

 

Кандидат Проект Регистрационен № Статус 

„Миланов - Г“ 

ЕООД  с. 

Малко 

Йонково 

Закупуване на нова техника.  BG16RFOP002-2.057-0001 преминава 
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IV.  Техническа и финансова оценка (ТФО). Определяне на размера на БФП 

Техническата финансово оценка е извършена в периода 28.10.2019г. – 18.11.2019г. При 

извършване на ТФО на едно проектно предложение от оценителите не бяха констатирани 

нередовности и не е изисквана допълнителна информация от кандидата.  В резултат на 

извършената оценка оценителите попълниха оценителни листи и е съставен Протокол № 

03/18.11.2019г. 

 

Проект Регистрационен № Оценители Точки  

„Закупуване на нова техника“ 

 

BG16RFOP002-2.057-

0001 

Слава Тодорова 

Бахчеванска  

94 

Соня Маринова 

Обущарова 

94 

 

 

Проектното предложение отговаря на изискванията за техническа финансова оценка, 

съгласно условията за кандидатстване. 

 

Класиране:  

№ Проект Регистрационен № Средно 

арит.  

оценка 

Статус 

1. „Закупуване на нова техника“ 
BG16RFOP002-2.057-

0001 
94 одобрен 

 

 

V. Заключение: 

 

Комисията за подбор на проектни предложения предлага за финансиране следния проект: 

Проект Регистрационен 

№ 

Общ 

стойност на 

проекта в лв. 

Общ размер 

на БФП в 

лв. 

Общ размер 

на 

съфинансира

не лв. 
„Закупуване на нова 

техника“ 

BG16RFOP002-

2.057-0001 

390 007,00 351 006,30 39 000,70 

 

С отпускане на безвъзмезната финансова помощ по проектите ще бъдат финансирани 

следните дейности:  

 

Проект Регистрационен 

№ 

Предмет на инвестицията 

„Закупуване на нова 

техника“ BG16RFOP002-

2.057-0001 

Закупуване на ново производствено оборудване - 

специализирана автоматизирана линия за 

производство на висококачествени палта. 

 

VI.  Информация за бюджет по процедура BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 

1 Капацитет за растеж на МСП – първи краен срок 

 

6.1. Общ разполагем бюджет по процедурата за първи краен срок -  462401,69 лв. 

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

първия обявен срок за кандидатстване - 351 006,30 лв.  

6.3. Списък с резервни проекти  - няма.  

6.4. Бюджетът за втори срок за кандидатстване  - 111395,39лв. 
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VII. Приложения: 

 

1. Заповед № 18/10.10.2019г. за назначаване на КППП   

2. Заповед № 19/14.10.2019г.   за допълване на Заповед № 19/14.10.2019г.  

3. Протокол  от въвеждащо обучение на членовете на КППП. 

4. Декларации за липса на конфликт на интереси, безпристрастност и поверителност – 6 бр. 

5. Протокол от оценката на административно съответствие и допустимост. 

6. Протокол от техническа финансова оценка. 

7. Списък на предложените за финансиране проектни предложения. 

8. Списък на предложените за отхвърляне на  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 експерт-оценител 

 

 

Соня Маринова Обущарова 

Външен експерт-оценител 

 

 

Юлиян Данаилов Георгиев  

Външен експерт-оценител 

 

 

 


