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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ИСПЕРИХ 

 

Докладът е одобрен от УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ на 25.10.2021г. 
 

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

Катя Йорданова –  

член на УС и 

упълномощен представител 

на УС на СНЦ „МИГ - Исперих“, 

съгласно Решение № 2.2./ 29.06.2021г. 

 

До: УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ и 

Ръководителя на УО на ОПИК 2014 - 2020 

 
 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

Процедура: BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж 

на МСП 

Заповед № КППП-21/ 16.09.2021г. 

КППП-24/ 11.10.2021г. 

Срок за 

кандидатстване 

02.08.2021г. - 15.09.2021г. 

 

 

Днес 25.10.2021г., във връзка с приключване на оценката на проектно предложение, 

подадено в рамките на крайния срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.098 

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 в следната последователност: 
 

I. Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения: 

Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 02.08.2021г. с краен срок 

за кандидатстване 15.09.2021г., 16:30 ч. 

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

Кандидат „Добруджа - КИТ“ АД 

Име на проект 
„Повишаване на производствения капацитет на 

„Добруджа - КИТ“ АД“ 

Регистрационен № BG16RFOP002-2.098-0001 

Дата и час на регистрация 14.09.2021г. – 10:40 часа 

Общ стойност на проекта в лв. 123 000,00 

Общ размер на БФП в лв. 110 700,00  

Процент на БФП 90% 
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Общ размер на съфинансиране лв. 12 300,00 

Процент на съфинансиране 10% 

 

II. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/. 

Стартиране на работата на комисията. 

2.1. Състав на КППП: 

Със Заповед № КППП-21/16.09.2021г. на г-жа Катя Йорданова – упълномощен 

представител, с Решение № 2.2./29.06.2021г. на УС, е назначена Комисия за подбор на 

проектни предложения, която е изменена със Заповед № КППП-24/11.10.2021г., в изпълнение 

на Решение № 1.2/ 11.10.2021г. на УС на СНЦ „МИГ - Исперих“. 
 

Състав на комисията за подбор на проектни предложения, съгласно Заповед № КППП-

21/ 16.09.2021г.: 

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

2. Ростислав Величков Енчев – 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. Габриела Маринова Симеонова – член на ОС на СНЦ „МИГ - Исперих“/с право на 

глас/. 
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. Хатидже Халюк Халим – член на ОС на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

2. Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт-оценител. 

3. Евдокия Василева Георгиева – външен експерт-оценител. 
 

На 08.10.2021г. от Ростислав Величков  Енчев е получено заявление за самоотвод, тъй 

като на посочената дата е подписал допълнително споразумение за преназначаването му на 

длъжност изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - Исперих“, считано от 11.10.2021г. След 

подписване на допълнителното споразумение Ростислав Величков Енчев се намира в 

йерархична зависимост спрямо друг член на комисията – Гинка Маринова Георгиева, която е 

назначена на длъжност експерт по прилагане на СВОМР в екипа на СНЦ „МИГ - Исперих“ и 

със заповед № КППП-21/16.09.2021г. на упълномощен представител, член на УС на СНЦ 

„МИГ - Исперих“  е определена за председател в състава на КППП.   

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

161/04.07.2016г. председателят и секретарят 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 входира писмо, че в посочения период не и е 

възможно 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 секретар в състава на КППП Айджан Ахмед 

Бейтула – технически асистент в екипа на МИГ - Исперих.  
 

Състав на комисията за подбор на проектни предложения, съгласно Заповед № КППП-

24/11.10.2021г. за изменение на Заповед № КППП-21/ 16.09.2021г.: 

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

2. Айджан Ахмед Бейтула – 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. Габриела Маринова Симеонова – член на ОС на СНЦ „МИГ - Исперих“/с право на 

глас/. 
 

С писмо с Изх. № 81/13.09.2021г., СНЦ „МИГ - Исперих“ информира УО на ОПИК 

относно приключилия прием по процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 

Капацитет за растеж на МСП  и необходимостта от определяне на наблюдател на 

оценителния процес. По процедурата няма определен наблюдател. 
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2.2. Стартиране на работата на комисията: 

Оценителната сесия в ИСУН 2020 е създадена на 16.09.2021г. Членовете на КППП са 

запознати с изискванията за провеждане на оценка на проектни предложения по настоящата 

процедура на въвеждащо обучениe проведенo на 17.09.2021г. Те са информирани за името на 

кандидата по процедурата, подписали са декларация за липса на конфликт на интереси, 

поверителност и безпристрастност и са декларирали, че изцяло са запознати с процедурата и 

начина на оценка на проектни предложения. 

Председателят на КППП – Гинка Георгиева проведе въвеждащо обучение и запозна 

определения със Заповед № КППП-24/ 11.10.2021г. нов секретар на КППП – Айджан 

Бейтула, за което беше съставен Протокол 03/ 12.10.2021г. Новият секретар на КППП 

подписа правилата за работа, с което декларира, че е запозната с тях. Тя също подписа 

гореопоменатите две декларации - декларация за липса на конфликт на интереси, 

поверителност и безпристрастност и декларация, че е запозната с процедурата и начина на 

оценка на проектни предложения. 

 

III. Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД) 

На 17.09.2021г. е извършено автоматично разпределение на присъединеното проектно 

предложение за етап ОАСД. 
 

Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

„Добруджа - 

КИТ“ АД 

Повишаване на 

производствения капацитет 

на „Добруджа - КИТ“ АД 

BG16RFOP002-2.098-

0001 

Соня Маринова Обущарова 

Слава Тодорова Бахчеванска 

 

Оценката е извършена в периода от 17.09.2021г. до 06.10.2021г. Оценителите са 

констатирали нередовности, които подробно са описани в Протокол № 02/06.10.2021г. 

Оценителната сесия е прекъсната на 28.09.2021г., след което е изпратено уведомително 

писмо до кандидата за отстраняване на неточностите. Комуникацията с кандидата е 

осъществена чрез ИСУН 2020. В рамките на определения 7 дневен срок е постъпил отговор 

от кандидата и оценката е продължена на 05.10.2021г. Оценителите са констатирали, че 

представените документи са коректно попълнени. 

За извършената оценка на административното съответствие и допустимост на 

проектното предложение са попълнени оценителни листи в ИСУН 2020. Към оценителните 

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

ЮЛНЦ и регистър от минимални помощи към МФ за кандидата към дата на входиране на 

проекта. 

В резултат на извършените проверки КППП е констатирала, че проектното 

предложение отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост и 

може да премине на етап техническа финансова оценка. 
 

Кандидат Проект Регистрационен № Статус 

„Добруджа - 

КИТ“ АД 

Повишаване на производствения 

капацитет на „Добруджа - КИТ“ АД 

BG16RFOP002-2.098-

0001 

преминава 

   

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

Техническата финансова оценка е извършена в периода 06.10.2021г. – 25.10.2021г. При 

извършване на ТФО на проектното 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 № 04/ 

25.10.2021г. Проектното предложение е оценено от двамата оценители както следва: 
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Проект Регистрационен № Оценители Точки  

Повишаване на производствения 

капацитет на 

„Добруджа - КИТ“ АД 

BG16RFOP002-2.098-

0001 

Соня Маринова Обущарова 76 

Габриела Маринова Симеонова 76 

 

Проектното предложение отговаря на изискванията за техническа финансова оценка, 

съгласно условията за кандидатстване. 
 

Класиране:  
 

№ Проект Регистрационен № Средно арит.  

оценка 

Статус 

1. 
Повишаване на производствения 

капацитет на „Добруджа - КИТ“ АД 

BG16RFOP002-2.098-

0001 
76 одобрен 

 

V. Заключение: 

1. Комисията за подбор на проектни предложения предлага за финансиране следния 

проект: 
 

№ Регистраци

онен № 

Наименова

ние на 

кандидата 

Наименование на 

проекта 

Среден 

резултат 

Общ 

стойност 

на 

проекта в 

лв. 

Общ размер 

на БФП в лв. 

% на 

БФП в 

лв. 

1 

BG16RFOP

002-2.098-

0001 

„Добруджа 

- КИТ“ АД 

Повишаване на 

производствения 

капацитет на „Добруджа 

- КИТ“ АД 

76 123 000,00 110 700,00 90% 

 

2. Резервни проектни предложеня, подредени по реда на тяхното класиране, които 

успешно са преминали оценяването, на за които не достига финансиране. 

      По процедурата няма резервни проекти. 

  
№ Регистраци

онен № 

Наименова

ние на 

кандидата 

Наименование на 

проекта 

Среден 

резултат 

Общ 

стойност на 

проекта в лв. 

Общ размер 

на БФП в лв. 

% на 

БФП в 

лв. 

- - - - - - - - 

 

3. Предложени за отхвърляне проектни предложения и основание за отхвърлянето им. 

               По процедурата няма отхвърлени проекти. 

 

№ Регистрационен № Наименование на 

кандидата 
Наименование на 

проекта 
Основание за отхвърляне 

- - - - - 

 

4. Оттеглени по време на оценката проектни предложения. 

Няма оттеглени проекти.  

 

5. С отпускане на безвъзмездната финансова помощ по проекта ще бъдат финансирани 

следните дейности: 
 

Проект Регистрационен № Предмет на инвестицията 

Повишаване на 

производствения 

капацитет на „Добруджа - 

КИТ“ АД 

BG16RFOP002-2.098-

0001 

Закупуване на ново производствено 

оборудване - машина за нишкова ерозия, за 

осигуряване на процеса по производство на 

детайли за домакински съдове за печене, 

ходови колела и ръчноводими колички. 
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VI. Информация за бюджет по процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих 

ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП: 
 

6.1. Общ разполагаем бюджет по процедурата – 111 395,39 лв. 

6.2. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за одобрения проект – 

110 700,00 лв.  

6.3. Списък с резервни проекти – няма. 

6.4. Неусвоени средства от бюджета по процедурата – 695,39 лв. 

 

VII. Приложения: 
 

1. Заповед № КППП-21/16.09.2021г. за назначаване на КППП;   

2. Заповед № КППП-24/11.10.2021г. за изменение на Заповед № КППП-21/   

16.09.2021г.; 

3. Протокол № 01/17.09.2021г. от въвеждащо обучение на членовете на КППП; 

4. Самоотвод от Ростислав Величков Енчев; 

5. Протокол № 03/11.10.2021г. от въвеждащо обучение на член на КППП; 

6. Декларация за липса на конфликт на интереси, безпристрастност и поверителност – 

6 бр.; 

7. Декларация за познаване на процедурата и правилата и за проведено въвеждащо 

обучение – 6 бр.; 

8. Протокол № 02/06.10.2021г. от оценката на административно съответствие и 

допустимост; 

9. Протокол № 04/25.10.2021г. от техническа финансова оценка; 

10. Списък на предложените за финансиране проектни предложения (в excel); 

11. Списък на резервните проектни предложения (в excel); 

12. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения (в excel);  

 

 

Изготвил: ........................................ 

Айджан Ахмед Бейтула 

 

Членове на КППП: 

 

Гинка Маринова Георгиева Председател 

на КППП 

 

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

 

 

Айджан Ахмед Бейтула 

Секретар на КППП 

 

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

 

 

Слава Тодорова Бахчеванска Външен 

експерт-оценител 

 

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

 

 

Соня Маринова Обущарова Външен 

експерт-оценител 

 

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

 

 

Габриела Маринова Симеонова 

Експерт-оценител/ 

член на ОС на СНЦ „МИГ - Исперих“ 

 

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

 

 


