
 1 

i

 
 

  
    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 18.05.2021г. 

 

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: BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в 

земеделски стопанства”  

Заповед № КППП 11/01.04.2021г. 

Срок за 

кандидатстване 

от 01.03.2021г. до 16.30 часа на 31.03.2021г.   

 

Днес 14.05.2021г., във връзка с приключване на оценката на проектните предложения, 

подадени в рамките на срока за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.495-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 01.03.2021г. с краен срока за 

кандидастване до 16.30 часа на 31.03.2021г.  

В рамките на този срок е подадено 1 /едно/  проектно предложение.  
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Кандидат Име на проект 
Регистрационен 

№ 

Дата и час 

на 

регистраци

я 

Общ 

стойност 

на проекта 

в лв. 

Общ 

размер на 

БФП в лв. 

Общ 

размер 

на 

съфинанс

иране лв. 

„Агриел“ 

ЕООД гр. 

Исперих 

Закупуване на 

земеделска 

техника и 

монтиране на 

капково-

напоителна 

система 

BG06RDNP001-

19.495-0001 

31.03.2021 г. 

15:57:00 ч. 

 

84 803,80 50 882,28 33 921,52 

 

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

работата на комисията. 

 

2.1. Състав на КППП.  

 

Със Заповед № КППП-11/01.04.2021г. 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/ - експерт по 

прилагане на СВОМР в СНЦ „МИГ Исперих“. 

2. Петър Петков Цанков – Секретар на КППП /без право на глас/ - технически 

асистент в СНЦ „МИГ Исперих“. 

           ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

3. Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

4.  Магдалена Аспарухова Радева – 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. Слава Тодорова Бахчеванска – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

2. Хатидже Халюк Халим – член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“, представител на 

стопанския сектор /с право на глас/; 

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

 

2.2. Стартиране на работата на комисията.  

 

Оценителната сесия в ИСУН 2020 е създадена на 01.04.2021г.  

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

предложения по настоящата процедура на въвеждащо обучениe проведенo на 01.04.2021г., 

запознати са с името на кандидата 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 са представили свидетелства за съдимост и  удостоверения, че не 

са поставени под запрещение, преди започване на работа по ОАСД и са подписали 

декларация. 

 

III. Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД) 

 

На 01.04.2021г. е извършено автоматично разпределение на присъединеното проектно 

предложение за етап ОАСД. 
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Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

„Агриел“ ЕООД 

гр. Исперих 

Закупуване на земеделска 

техника и монтиране на 

капково-напоителна 

система 

BG06RDNP001-

19.495-0001 

Мария Влайкова 

Джамбазова 

Габриела Маринова 

Симеонова 

 

Оценката е извършена в периода от 01.04.2021г. до 07.05.2021г. и оценителите са  

попълнили 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 

проектното предложение, оценителите са констатирани нередности и са изпратени две 

уведомителни писма до кандидата за отстраняването им. Проведените комуникации с 

кандидата е осъществена чрез ИСУН 2020. Срокът за отговор бе 7 дни. В рамките на 

посочения срок за отговор кандидата е представили исканите документи и информация,  

което не води до подобряване на проектните предложения.  

По време на оценката за административно съответствие и допустимост за подаденото 

проектно предложение са  извършени от оценителите и  следните проверки: 

1. Проверка за липса на двойно финансиране. 

2. Проверка за наличие на изкуствено създадени условия. 

3. Проверка за минимални помощи. 

4. Проверка на основателност на заявените разходи. 

5. Проверка на бизнес план. 

Резултатът от извършената ОАСД, е че подаденото проектно предложение отговаря на 

критериите за административно съответствие и допустимост и преминава на следващ етап на 

оценка – ТФО. 

За извършената ОАСД е съставен протокол № 02/07.05.2021г.  

 

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

Техническата финансово оценка е извършена в периода 07.05.2021г. – 14.05.2021г. 

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 проектното предложение е извършено автоматично и е както 

следва: 

 

Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

„Агриел“ ЕООД 

гр. Исперих  

Закупуване на земеделска 

техника и монтиране на 

капково-напоителна 

система 

BG06RDNP001-

19.495-0001 

Мария Влайкова 

Джамбазова 

Габриела Маринова 

Симеонова  

 

Проектното предложение отговаря на изискванията за техническа финансова оценка, 

съгласно условията за кандидатстване и е получило повече точки от определения минимум. 

Класирането е както следва:  

 

№ Кандидат Регистрационен № Оценител 1 Оценител 2 
Крайна 

оценка 

1. 
Агриел“ ЕООД гр. Исперих BG06RDNP001-

19.495-0001 

44 44 44 
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За извършената ТФО е съставен протокол № 03/14.05.2021г.  

 

V. Заключение: 

След направено класиране Комисията за подбор на проектни предложения предлага за 

финансиране следня проект: 

 

Кандидат 
Регистрационен № Име на 

проект 

Общ 

стойност 

на 

проекта в 

лв. 

% на 

БФП 

Общ 

размер на 

БФП в лв. 

 

Общ размер 

на 

съфинансир

ане лв. 

 

Агриел“ ЕООД 

гр. Исперих 

Закупуване на земеделска 

техника и монтиране на 

капково-напоителна 

система 

84 803,80 60 50 882,28 33 921,52 

Общо по процедурата: 84 803,80 -  50 882,28 33 921,52 

 

С отпускане на безвъзмезната финансова помощ по проектите ще бъдат финансирани 

следните дейности:  

 

Проект Регистрационен № Предмет на инвестицията 

Закупуване на земеделска 

техника и монтиране на 

капково-напоителна система 

BG06RDNP001-

19.495-0001 

 

По проекта ще се закупи трактор, шредер и 

напоителна система за овощна градина. Целта 

е повишаване на конкурентоспособността на 

местните икономики и възможности за 

създаване на местен бизнес, включително чрез 

диверсификация, алтернативни дейности; 

развитие и стимулиране на предприемачество 

и устойчив бизнес. 

 

VI.  Информация за бюджет по процедура BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, 

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”. 

 

6.1. Общ разполагем бюджет по процедурата -  146 168,30 лв. 

6.2. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ  за одобрения проект - 50 882,28лв.  

6.3. Списък с резервни проекти  - няма.  

6.4. Неусвоени средства от бюджета по процедурата  - 95 286,02лв. 

           

VII. Приложения: 

 

1. Заповед № КППП 11/01.04.2021г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Исперих" за 

назначаване на  оценителна комисия по процедурата. 

2. Протокол  № 01/01.04.2021г. 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; декларация от външните оценители, че не са осъждани и не са 

поставени под запрещение. 

4. Свидетелства за съдимост на външните оценители. 

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

6. Протокол № 02/07.05.2021г. от оценка за административно съответствие и допустимост. 

7. Протокол № 03/14.05.2021г. от техническа финансова оценка. 

8. Списък на предложените за финансиране проектни предложения. 

9. Списък на резервните проектни предложения. 

10. Списък на отхвърлените проектни предложения на етап АСД. 
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11. Списък на отхвърлените проектни предложения по процедурата. 

12. Списък на оттеглените проектни предложения по процедурата. 

 

 
 Изготвил: 

Петър Петков Цанков -  Секретар на КППП ............................ 

 

Членове на КППП: 

 

Гинка Маринова Георгиева - Председател на КППП 

 

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

 

Петър Петков Цанков -  Секретар на КППП 

 

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

 

Мария Влайкова Джамбазова - външен експерт-оценител 

 

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

 

Магдалена Аспарухова Радева - външен експерт-оценител 

 

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

 

Габриела Маринова Симеонова – оценител, член на ОС 

 

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

 

 

 

 


