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    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 15.04.2021г. 

 

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

адв. 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: BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в 

устройването, подобрението или разширяването на местни 

основни услуги за селското население, включително развлечения и 

култура, и свързаната с тях инфраструктура” – втори краен срок 

Заповед № КППП-07/05.03.2021г.; 

КППП-08/09.03.2021г. 

Срок за 

кандидатстване 

от 25.11.2020г. до 16.30 часа на 04.03.2021г.   

 

Днес 14.04.2021г., във връзка с приключване на оценката на проектните предложения, 

подадени в рамките на втори срока за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.395 

МИГ Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и 

свързаната с тях инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., 

се състави настоящия оценителен доклад.  

 

Оценката протече по следната последователност: 
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I. Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения  

 

Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 25.11.2020г. с краен срока за 

кандидастване до 16.30 часа на 04.03.2021г.   

В рамките на този срок са подадени 4 /четири/  проектни предложения.  

 

Кандидат Име на проект 
Регистрационе

н № 

Дата и час 

на 

регистраци

я 

Общ 

стойност 

на проекта 

в лв. 

Общ 

размер на 

БФП в лв. 

Общ 

размер на 

съфинанси

ране лв. 

Община 

Исперих 

Подобряване на 

културната 

инфраструктура 

в населените 

места на община 

Исперих 

(с.Вазово и 

с.Делчево) 

BG06RDNP001

-19.395-0004 

26.02.2021. 

15:23 ч. 

 

 

 

 

122 482,76 

 

 

 

122 482,76 

 

 

 

0,00 

Община 

Исперих 

Изграждане и 

възстановяване 

на зони за 

обществен отдих 

в населените 

места на община 

Исперих 

(Свещари, 

Тодорово, 

Йонково, 

Г.Поровец, 

Лудогорци, 

Подайва, Вазово 

и Белинци) 

BG06RDNP001

-19.395-0005 

26.02.2021. 

16:15 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

104 277,56 

 

 

 

 

 

 

104 277,56 

 

 

 

 

 

 

0.00 

Община 

Исперих 

Преустройство и 

реновиране на 

покрит пазар и 

административн

а сграда към 

него в 

гр.Исперих 

BG06RDNP001

-19.395-0006 

01.03.2021г. 

16:01 ч. 

 

 

 

138 652,11 

 

 

 

138 652,11 

 

 

 

0,00 

 

 

Община 

Исперих 

Изграждане на 

лятна сцена на 

открито към 

Народно 

читалище 

„Съзнание 

1891“, гр. 

Исперих 

 

 

 

BG06RDNP001

-19.395-0007 

 

 

 

04.03.2021г. 

13:52 ч. 

 

 

 

161 346,58 

 

 

 

161 346,58 

 

 

 

0,00 

 

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

работата на комисията. 

 

2.1. Състав на КППП.  

Със Заповед № 07/05.03.2021г., е назначена Комисия за подбор на проектни 

предложения /КППП/ в състав: 
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1. Гинка Маринова Георгиева – Председател на КППП /без право на глас/; 

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

МИГ, главен счетоводител в СНЦ „МИГ Исперих“; 

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

3. Магдалена Аспарухова Радева – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

4. Габриела Маринова Симеонов – 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 05.03.2021г. 

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

предложения по настоящата процедура на въвеждащо обучениe проведенo на 05.03.2021г., 

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 и са подписали 

декларация. 

 

III. Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД) 

 

На 05.03.2021г. е извършено автоматично разпределение на присъединените проектни 

предложения за етап ОАСД. 

Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

Община Исперих Подобряване на културната 

инфраструктура в 

населените места на община 

Исперих (с.Вазово и 

с.Делчево) 

BG06RDNP001-19.395-

0004 
Мария Джамбазова 

Магдалена Радева 

Община Исперих Изграждане и 

възстановяване на зони за 

обществен отдих в 

населените места на община 

Исперих (Свещари, 

Тодорово, Йонково, 

Г.Поровец, Лудогорци, 

Подайва, Вазово и Белинци) 

BG06RDNP001-19.395-

0005 

Габриела Симеонова 

Магдалена Радева  

Община Исперих Преустройство и реновиране 

на покрит пазар и 

административна сграда към 

него в гр.Исперих 

BG06RDNP001-19.395-

0006 

Габриела Симеонова 

Мария Джамбазова 

Народно 

читалище 

„Съзнание 1891“, 

гр. Исперих 

Изграждане на лятна сцена 

на открито към Народно 

читалище „Съзнание 1891“, 

гр. Исперих 

BG06RDNP001-19.395-

0007 

Мария Джамбазова 

Магдалена Радева 
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Оценката е извършена в периода от 05.03.2021г. до 07.04.2021г. и оценителите са  

попълнили оценителни  листи за АСД.  

При извършване на оценка за административно съответствие и допустимост на 

проектните предложения, оценителите са констатирани нередности и са изпратени 

уведомителни писма до кандидатите за отстраняването им. Проведените две 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. 

Изисканата документация, допълнителна информация и извършените служебни корекции по 

време на извършване на оценка за АСД на подадените четири проектни предложения не води 

до подобряване на проектите и не води до увеличаване на размера на БФП.  

За четирите проектни предложение е извършено посещение на място, тъй като в 

проектните предложение са включени разходи за строително монтажни работи. За 

извършване на посещение на място е издадена Заповед № 08/09.03.2021г. на председателя на 

УС на МИГ Исперих, с която  са определени лицата, които да извършат посещението: Гинка 

Маринова Георгиева – председател на КППП и Петър Петков Цанков – секретар на КППП.  

Посещенията са извършени в определения срок и е констатирано, че съществува 

съответствие между представените данни от кандидата и реалните данни. За извършените 

посещения на място са изготвени и подписани протоколи със снимков материал.    

  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 анализ разходи - ползи. 

Резултатът от извършената ОАСД, е че подадените четири 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 № 02/07.04.2021г.  

 

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

Техническата финансово оценка е извършена в периода 07.04.2021г. – 14.04.2021г. 

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 проектните предложения е извършено автоматично и е както 

следва: 

Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

Община Исперих Подобряване на културната 

инфраструктура в 

населените места на 

община Исперих (с.Вазово 

и с.Делчево) 

BG06RDNP001-19.395-

0004 
Мария Джамбазова 

 Габриела Симеонова 

 

Община Исперих Изграждане и 

възстановяване на зони за 

обществен отдих в 

населените места на 

община Исперих (Свещари, 

Тодорово, Йонково, 

Г.Поровец, Лудогорци, 

Подайва, Вазово и 

Белинци) 

BG06RDNP001-19.395-

0005 
Мария Джамбазова 

Магдалена Радева  

Община Исперих Преустройство и BG06RDNP001-19.395- Габриела Симеонова 



 5 

реновиране на покрит 

пазар и административна 

сграда към него в 

гр.Исперих 

0006 Магдалена Радева 

Народно 

читалище 

„Съзнание 1891“, 

гр. Исперих 

Изграждане на лятна сцена 

на открито към Народно 

читалище „Съзнание 1891“, 

гр. Исперих 

BG06RDNP001-19.395-

0007 

Мария Джамбазова 

Габриела Симеонова 

 

 

Проектните предложения отговарят на изискванията за техническа финансова оценка, 

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

(25 точки). Класирани са както следва:  

 

№ Кандидат Регистрационен № Оценител 1 Оценител 2 
Крайна 

оценка 

1 Община Исперих 
BG06RDNP001-

19.395-0005 
48 48 48 

2 
НЧ „Съзнание 1891“ 

гр. Исперих 

BG06RDNP001-

19.395-0007 
39 39 39 

3 Община Исперих 
BG06RDNP001-

19.395-0004 
34 34 34 

4 Община Исперих 
BG06RDNP001-

19.395-0006 
30 30 30 

 

За извършената ТФО е съставен протокол № 03/14.04.2021г.  

 

V. Заключение: 

Не е извършвана корекция на бюджет на подадените проектни предложения. След 

направено 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. 

 

Община 

Исперих 

BG06RDNP001-19.395-0004 
122 482,76 100 122 482,76 0,00 

Община 

Исперих 

BG06RDNP001-19.395-0005 
104 277,56 100 104 277,56 0,00 

Община 

Исперих 

BG06RDNP001-19.395-0006  
138 652,11 100 138 652,11 0,00 

Народно 

читалище 

„Съзнание 

1891“, гр. 

Исперих 

BG06RDNP001-19.395-0007 

161 346,58 100 161 346,58 0,00 

Общо по процедурата: 526759,01 -  526759,01 0,00 

 

По процедурата, с решение № 1, вписано в протокола от проведено на 18.02.2020г. 

заседание, УС на МИГ Исперих определя сума в размер до 130 000.00 лв. за проекти по 

Схемата за малки инфраструктурни проекти по М 7.4, от Стратегията за ВОМР. Община 

Исперих е подала проект № BG06RDNP001-19.395-0005, които е по Схема за малки 

инфраструктурни и е на обща стойност 104 277,56 лв. С подаване на посоченото проектнто 
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предложение е изпълнено решение № 1, взето на заседание на УС на МИГ Исперих, 

проведено на 18.02.2020г. 

С отпускане на безвъзмезната финансова помощ по проектите ще бъдат финансирани 

следните дейности:  

 

Регистрационен №, 

наименование на проект 

Предмет на инвестицията 

BG06RDNP001-19.395-0004 

Подобряване на културната 

инфраструктура в населените 

места на община Исперих 

(с.Вазово и с.Делчево) 

Проектно предложение предвижда: 

- - ремонт на сградата на Читалище „Съзнание 1927“ с. Вазово; 

- ремонт на сградата на Читалище „Самообразование 1930“ с. 

Делчево. 

 

BG06RDNP001-19.395-0005 

Изграждане и възстановяване на 

зони за обществен отдих в 

населените места на община 

Исперих (Свещари, Тодорово, 

Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, 

Подайва, Вазово и Белинци) 

Проектно предложение предвижда:  

- изграждане на детски площадки в селата Свещари, Тодорово, 

Голям Поровец, Подайва, Вазово и Белинци;  

- изграждане на кът за фитнес на открито в селата Йонково и 

Лудогорци. 

Общата цел на проектното предложение е насочена към 

създаване на динамична жизнена среда, благоприятстваща 

личностното развитие и социално включване. 

Общата цел на проектното предложение е насочена към 

създаване на динамична жизнена среда, благоприятстваща 

личностното развитие и социално включване. 

BG06RDNP001-19.395-0006 

Преустройство и реновиране на 

покрит пазар и административна 

сграда към него в гр.Исперих 

Проектно предложение предвижда преустройство и реновиране 

на покрит пазар и административната сграда към него. 

Общата цел на проектното предложение е да благоприятства 

динамичната жизнена среда и подобряване качеството на живот. 

 

BG06RDNP001-19.395-0007 

Изграждане на лятна сцена на 

открито към Народно читалище 

„Съзнание 1891“, гр. Исперих 

Проектно предложение предвижда доставка и монтаж на три 

сгради тип контейнери с различно предназначение; изграждане 

на трибуна; изграждане на лятна сцена; доставка и монтаж на 

съпътстващо оборудване (осветителна, озвучителна и 

прожекционна системи); изграждане на различни настилки и 

озеленяване. 

Целта е да се подобри и разнообрази културния живот на 

територията на община Исперих и да създаде възможност за 

провеждане на дейности на открито. 

 

VI.  Информация за бюджет по процедура BG06RDNP001-19.395 МИГ 

Исперих- Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и 

свързаната с тях инфраструктура” – втори краен срок. 

 

6.1. Общ разполагем бюджет по процедурата -  527 087,87 лв. 

6.2. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ  за одобрени проекти – 526 759,01лв.  

6.3. Списък с резервни проекти  - няма.  

6.4. остатък от бБюджета по процедурата - 328,86 лв. 

           

VII. Приложения: 

 

1. Заповед № КППП-07/05.03.2021г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Исперих" за 

назначаване на  оценителна комисия по процедурата. 

2. Заповед № КППП-08/09.03.2021г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Исперих" за 

определяне на лица, които да извършат посещение на място. 

3. Протокол  № 01/05.03.2021г. от въвеждащо обучение на членовете на КППП. 



 7 

4. 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. 

5. Свидетелства за съдимост на външните оценители. 

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

7. Протоколи от посещение на място – 4 бр. 

8. Протокол № 02/07.04.2021г. от оценката на административно съответствие и 

допустимост. 

9. Протокол № 03/14.04.2021г. 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. Списък на отпадналите 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 

 

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

 


