
  

 
 

  
    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 20.12.2021г. 

 

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 

 

КОРИГИРАН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

 

Процедура: BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в 

земеделски стопанства”  

Заповед № КППП 23/03.11.2020г.  

КППП 28/17.11.2021г.  

КППП 29/24.11.2021г. 

Срок за 

кандидатстване 

От 21.09.2020г. до 16.30 часа на 02.11.2020г.   

 

 

Днес 20.12.2021г., във връзка с преразглеждане на процедура BG06RDNP001-19.459-

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

на селските райони 2014-2020 г., съгласно дадени указания в писмо с Изх. № 01-6300/1509 от 

10.11.2021г. на ДФ „Земеделие“ 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 21.09.2020г. с краен срока за 

кандидастване до 16.30 часа на 02.11.2020г.  



  

 

 

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

 

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. 

ЗП Ахмед 

Юнуз Ибрям 

с.Вазово 

Модернизиране 

на земеделско 

стопанство 

BG06RDNP001-

19.459-0001 

 

01.11.2020 г. 

14:19:00 ч. 

 

98 040,00 49 020,00 49 020,00 

ЗП Катерина 

Красимирова 

Георгиева с. 

Голям Поровец 

Изграждане на 

тунелни 

оранжерии за 

оранжерийно 

зеленчукопроиз

водство 

BG06RDNP001-

19.459-0002 

02.11.2020 г. 

08:30:00 ч. 

 

92 988,00 46 494,00 46 494,00 

 

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

работата на комисията. 

 

2.1. Състав на КППП.  

 

Със Заповед № КППП-23/03.11.2020г. 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. Ростислав Величков Енчев – 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/. 

 

След получаване на писмо с Изх. № 01-6300/1509 от 10.11.2021г. на ДФ „Земеделие“ с 

указания за преразглаждане на процедурата от председателя на УС на МИГ Исперих е  

издадена Заповед № КППП-28/17.11.2021г., в изпълнение на Решение № 1/17.11.2021г. на 

УС на СНЦ „МИГ - Исперих“, с която е направено изменение в състава на КППП. 

Определеният със Заповед № КППП-23/03.11.2020г. Ростислав Величков Енчев – Секретар 

на КППП /без право на глас/ беше заменен с Айджан Ахмед Бейтула – технически асистент 

на СНЦ „МИГ - Исперих“. Причината за промяната, е че на 15.11.2021г. е постъпило 

заявление за самоотвод от Ростислав Величков Енчев, тъй като е подписал допълнително 

споразумение към трудов договор, с което считано от 11.10.2021г. Ростислав Енчев е 



  

назначен на длъжност изпълнителен диектор и се намира в йерархична зависимост спрямо 

друг член на комисията – Гинка Георгиева, председател на КППП, която заема  длъжност 

експерт по прилагане на СВОМР в екипа на СНЦ „МИГ Исперих“.  

Съгласно минималните изисквания, разработени на основание чл. 41. ал. 2 от ПМС 

161/04.07.2016г. председателя и секретаря на комисията не могат да бъдат външни експерти. 

Като резервен член в състава на КППП е определена  Хатидже Халюк Халим (член на 

Общото събрание на МИГ Исперих), която е входирала писмо, че в посочения период и е 

невъзможно да участва в състава на КППП. Другите двама резервни членове в състава на 

КППП са външни оценители и не е  възможно те да са секретар на КППП. Поради тази 

причина УС на МИГ Исперих определи за секратар в състава на КППП Айджан Ахмед 

Бейтула – технически асистент в екипа на МИГ Исперих, а за резервен член в състава на 

КППП определи Теодор Руменов Иванов – член на ОС на МИГ Исперих. Съставът на КППП 

е както следва: 

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

прилагане на СВОМР в СНЦ „МИГ Исперих“. 

2. Айджан Ахмед Бейтула – 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. Теодор Руменов Иванов – член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“, представител на 

нестопанския сектор /с право на глас/; 

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

 

2.2. Стартиране на работата на комисията.  

 

Първата оценителната сесия в ИСУН 2020 е създадена на 03.11.2020г.  

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

предложения по настоящата процедура на въвеждащо обучениe проведенo на 03.11.2020г., 

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 са представили свидетелства за съдимост и  удостоверения, че не 

са поставени под запрещение, преди започване на работа по ОАСД. 

За извършване на втората оценителната сесия, процедурата в ИСУН 2020 е върната в 

чернова от УО на ПРСР.  

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

предложения по настоящата процедура и с указанията дадени в писмо с Изх. № 01-6300/1509 

от 10.11.2021г. на ДФ „Земеделие“ на въвеждащо обучениe проведенo на 17.11.2021г. 

Членовете на КППП 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. 

 

III. Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД) 

 



  

На 03.11.2020г. е извършено автоматично разпределение на присъединените проектни 

предложения за етап ОАСД.  

 

 

 

Кандидат Проект Регистрацион

ен № 

Оценители 

ЗП Ахмед Юнуз 

Ибрям с. Вазово 

Модернизиране на 

земеделско стопанство 
BG06RDNP001

-19.459-0001 

Мария Влайкова Джамбазова 

Магдалена Аспарухова Радева 

ЗП Катерина 

Красимирова 

Георгиева с. Голям 

Поровец 

Изграждане на тунелни 

оранжерии за 

оранжерийно 

зеленчукопроизводство 

BG06RDNP001

-19.459-0002 

Мария Влайкова Джамбазова 

Габриела Маринова Симеонова 

 

Оценката е извършена в периода от 03.11.2020г. до 01.12.2020г. В периода 17.11.2021г. – 

17.12.2021г. е извършена втора ОАСД за проект № BG06RDNP001-19.459-0002.  

Оценителите са  попълнили оценителни  листи за АСД, към които са прикачени работни 

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

При извършване на двете оценки за административно съответствие и допустимост на 

проектните предложения, оценителите са констатирани нередности и са изпратени 

уведомителни писма до кандидатите за отстраняването им. Проведените комуникации с 

кандидатите са осъществена чрез ИСУН 2020. Срокът за отговор бе 7 дни. В рамките на 

посочения срок за отговор всички кандидати са представили исканите документи. В резултат 

на проведената комуникация кандидатите са представили необходимата информация и 

документи, което не води до подобряване на проектните предложения.  

По време на оценката за административно съответствие и допустимост за всички 

подадене проектни предложения 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. 

При  извършване на втора ОАСД на проект BG06RDNP001-19.459-0002  не са взети под 

внимание отговорите сврзани с бизнес плана, които е дал кандидата по време на проведената 

комуникацията в рамките на първата оценка за АСД 

Резултатът от извършената ОАСД, е че подадените две проектни предложения 

отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост и проектите 

преминават на следващ етап на оценка – ТФО. 

За извършената ОАСД е съставен протокол № 02/01.12.2020г., които е допълнен след 

извършената втора ОАСД и е съставен коригиран протокол № 05/17.12.2021г.  

 

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

 

Първата техническата финансово оценка е извършена в периода 01.12.2020г. – 

10.12.2020г. След получаване на писмо с Изх. № 01-6300/1509 от 10.11.2021г. на ДФ 

„Земеделие“ с указания за преразглеждане на процедурата, оценителните листи за ТФО на 

проекта № BG06RDNP001-19.459-0002 са анулирани. След извършване на втора ОАСД е 

направено ръчно разпределение за ТФО на посоченения проект. И двете оценки са 

извършени 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 за извършване на ТФО е както следва: 

 



  

 

Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

ЗП Ахмед Юнуз 

Ибрям с. Вазово 

Модернизиране на 

земеделско стопанство 
BG06RDNP001-

19.459-0001 

Мария Влайкова Джамбазова 

Габриела Маринова Симеонова 

ЗП Катерина 

Красимирова 

Георгиева  

с. Голям Поровец 

Изграждане на тунелни 

оранжерии за 

оранжерийно 

зеленчукопроизводство 

BG06RDNP001-

19.459-0002 

Мария Влайкова Джамбазова 

Магдалена Аспарухова Радева 

 

Проектните предложения отговарят на изискванията за техническа финансова оценка, 

съгласно условията за кандидатстване и са получили повече точки от определения минимум. 

Класирани са както следва:  

 

№ Кандидат Регистрационен № Оценител 1 Оценител 2 
Крайна 

оценка 

1. 
ЗП Ахмед Юнуз Ибрям с. 

Вазово 

BG06RDNP001-

19.459-0001 
46.5 46.5 46.5 

2. 

ЗП Катерина Красимирова 

Георгиева с. Голям 

Поровец 

BG06RDNP001-

19.459-0002 44 44 44 

 

За извършената ТФО е съставен протокол № 03/10.12.2020г., които е допълнен след 

извършената втора ТФО и е съставен коригиран протокол № 06/20.12.2021г.  

  

V. Заключение: 

След направено второ класиране Комисията за подбор на проектни предложения предлага 

за финансиране следните проекти: 

 

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. 

 

ЗП Ахмед Юнуз 

Ибрям с. Вазово 

BG06RDNP001-19.459-0001 

Модернизиране на 

земеделско стопанство 

98 040,00 50 49 020,00 49 020,00 

ЗП Катерина 

Красимирова 

Георгиева с. 

Голям Поровец 

BG06RDNP001-19.459-0002 

Изграждане на тунелни 

оранжерии за оранжерийно 

зеленчукопроизводство 

92 988,00 50 46 494,00 46 494,00 

Общо по процедурата: 191 028,00 -  95 514,00 95 514,00 

 

С отпускане на безвъзмезната финансова помощ по проектите ще бъдат финансирани 

следните дейности:  

Проект Регистрацион

ен № 

Предмет на инвестицията 

Модернизиране на 

земеделско стопанство 

BG06RDNP001

-19.459-0001 

 

По проекта ще се закупи колесен трактор и челен 

товарач. Целта е подобряване жизнеспособността на 

стопанството и подобряване на условията на труд. 

Изграждане на тунелни 

оранжерии за 

оранжерийно 

зеленчукопроизводство 

BG06RDNP001

-19.459-0002 

 

По проекта ще се изградят 20 тунелни оранжерии за 

оранжерийно зеленчуко производство. Целта 

повишаване на конкурентоспособността на местните 

икономики и възможности за създаване на местен 

бизнес. 



  

 

 

VI.  Информация за бюджет по процедура BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, 

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”. 

 

6.1. Общ разполагем бюджет по процедурата -  96 415,10 лв. 

6.2. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ  за одобрени проекти - 95 514,00лв.  

6.3. Списък с резервни проекти  - няма.  

6.4. Неусвоени средства от бюджета по процедурата  - 901,10лв. 

           

VII. Приложения: 

 

1. Заповед № КППП 23/03.11.2020г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Исперих" за 

назначаване на  оценителна комисия по процедурата. 

2. Протокол  № 01/03.11.2020г. 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. Заповед № КППП – 24/05.11.2020г.  за извършване на второ посещение на място. 

7. Протокол от посещение на място от 05.11.2021г. 

8. Протокол № 02/01.12.2020г. от оценката на административно съответствие и 

допустимост. 

9. Протокол № 03/10.12.2020г. от техническа финансова оценка. 

10. Списък на предложените за финансиране проектни предложения. 

11. Списък на резервните проектни предложения. 

12. Списък на отхвърлените проектни предложения на етап АСД. 

13. Списък на отхвърлените проектни предложения по процедурата. 

14. Заповед № КППП 28/17.11.2021г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Исперих" за 

промяна в състава на КППП. 

15. Протокол  № 04/17.11.2020г. от второ въвеждащо обучение на членовете на КППП. 

16. 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. 

17. Свидетелства за съдимост на външните оценители. 

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

19. Заповед № КППП – 29/24.11.2021г. за извършване на второ посещение на място. 

20. Протокол от посещение на място от 01.12.2021г. 

21. Коригиран протокол № 05/17.12.2020г. след втора оценката на административно 

съответствие и допустимост. 

22. Коригиран протокол № 06/20.12.2020г. след втора техническа финансова оценка. 

23. Списък на предложените за финансиране проектни предложения. 

24. Списък на резервните проектни предложения. 

25. Списък на отхвърлените проектни предложения на етап АСД. 

26. Списък на отхвърлените проектни предложения по процедурата. 

27. Списък на оттеглените проектни предложения по процедурата. 

  

 

Изготвил: 

Айджан Ахмед Бейтула -  Секретар на КППП ............................ 



  

 

Членове на КППП: 

 

Гинка Маринова Георгиева - Председател на КППП 

 

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

 

Айджан Ахмед Бейтула -  Секретар на КППП 

 

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

 

Мария Влайкова Джамбазова - външен експерт-оценител 

 

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

 

Магдалена Аспарухова Радева - външен експерт-оценител 

 

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

 

Габриела Маринова Симеонова – оценител, член на ОС 

 

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

 

 

 

 


