
  

 
 

  
    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 09.12.2021г. 

 

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: BG06RDNP001-19.479 - МИГ Исперих, мярка  6.4. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ 

Заповед № КППП 26/29.10.2021г. 

Срок за 

кандидатстване 

от 27.09.2021г. до 16.30 часа на 27.10.2021г.   

 

 

Днес 08.12.2021г., във връзка с приключване на оценката на проектните предложения, 

подадени в рамките на срока за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.479 - МИГ 

Исперих, мярка  6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“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 27.09.2021г. с краен срока за 

кандидастване до 27.10.2021г., 16:30 ч.   

В рамките на този срок са подадени 5 /пет/  проектни предложения.  

 

 



  

Кандидат Име на проект 
Регистрационен 

№ 

Дата и час 

на 

регистрация 

Общ 

стойност на 

проекта в лв. 

Общ размер 

на БФП в 

лв. 

Общ 

размер на 

съфинанс

иране лв. 

„М.Ди Пласт“ 

ЕООД 

гр. Исперих 

Закупуване на 

оборудване за 

производство на 

дограма 

BG06RDNP001-

19.479-0001 

14:02 ч. 

25.10.2021г. 

 

82 237,68 49 342,61 32 895,07 

„ЕЛСТИ – М“ 

ЕООД 

гр. Исперих 

Повишаване на 

производствения 

капацитет и 

конкурентноспос

обността на 

"ЕЛСТИ - М" 

ЕООД 

BG06RDNP001-

19.479-0002 

10:42 ч. 

27.10.2021г. 
31 689,56 23 767,17 7 922,39 

„Инфиния“ 

ЕООД  

гр. Исперих 

Техническо 

оборудване на 

студио за 

видеомонтаж и 

постпродукция 

BG06RDNP001-

19.479-0003 

10:54 ч. 

27.10.2021г. 

 

33 188,00 

 

29 869,20 3 318,80 

„БОТ-КО“ 

ЕООД 

гр. Исперих 

Повишаване на 

конкурентоспосо

бността на 

фирма БОТ-КО 

ЕООД, чрез 

инвестиции в 

материални 

активи 

BG06RDNP001-

19.479-0004 

13:56 ч. 

27.10.2021 г. 

39 100,11

  

23 460,07

  

 

15 640,04

  

„График 

Лазон“  

ЕООД 

 гр. Исперих 

Инвестиции в 

създаване на ИТ 

изчислителен 

център за 

предоставяне 

под наем на 

графични 

мощности 

BG06RDNP001-

19.479-0005 

15:22 ч. 

27.10.2021 г. 
97 000,00 87 300,00 9 700,00 

 

 

1.3. Информация за оттеглени проектни предложения 

 

Кандидатът „М.Ди Пласт“ ЕООД гр. Исперих е входирал в СНЦ „МИГ – Исперих“ уведомително 

писмо с вх. № 138/02.11.2021г., с което информира, че желае да оттегли подаденото проектното 

предложение. След получаване на уведомителното писмо КППП е прекратила  оценката на проекта и 

оценителните листи за ОАСД са анулирани.   

 

Кандидат Име на проект 
Регистрационен 

№ 

Дата и час 

на 

регистрация 

Общ 

стойност на 

проекта в лв. 

Общ размер 

на БФП в 

лв. 

Общ 

размер на 

съфинанс

иране лв. 

„М.Ди Пласт“ 

ЕООД 

Закупуване на 

оборудване за 

производство на 

дограма 

BG06RDNP001-

19.479-0001 

14:02 ч. 

25.10.2021г. 

 

82 237,68 49 342,61 32 895,07 

 

 

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

работата на комисията. 

2.1. Състав на КППП.  

 



  

 

 

 

Със Заповед № 26/29.10.2021г. 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/ - ескперт по 

прилагане на СВОМР в СНЦ „МИГ Исперих“. 

2. Павлинка Димитрова Павлова-Пенева – Секретар на КППП /без право на глас/ - 

член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“, представител на нестопанския сектор. 

 

           ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

 

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

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

3. Теодор Руменов Иванов  – член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“, представител на 

нестопанския сектор. 

   

  РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

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

2. Габриела Маринова Симеонов– член на ОС на СНЦ „МИГ Исперих“, представител на 

нестопанския сектор. 

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 29.10.2021г.  

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

предложения по настоящата процедура на въвеждащо обучениe проведенo на 29.10.2021г., 

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 и членовете на Общото събрание 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 29.10.2021г. е извършено автоматично разпределение на присъединените проектни 

предложения за етап ОАСД както следва: 

 

Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

„М.Ди Пласт“ 

ЕООД 

Закупуване на оборудване 

за производство на дограма 

BG06RDNP001-19.479-

0001 

Мария Влайкова Джамбазова 

Теодор Руменов Иванов 

 

„ЕЛСТИ – М“ 

ЕООД 

Повишаване на 

производствения капацитет 

и 

конкурентноспособността 

на "ЕЛСТИ - М" ЕООД 

BG06RDNP001-19.479-

0002 

Магдалена Аспарухова Радева 

Мария Влайкова Джамбазова 

„Инфиния“ ЕООД 

Техническо оборудване на 

студио за видеомонтаж и 

постпродукция 

BG06RDNP001-19.479-

0003 

Теодор Руменов Иванов 

Магдалена Аспарухова Радева 



  

„БОТ-КО“ ЕООД 

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

фирма БОТ-КО ЕООД, 

чрез инвестиции в 

материални активи 

BG06RDNP001-19.479-

0004 

Магдалена Аспарухова Радева 

Теодор Руменов Иванов 

„График Лазон“  

ЕООД 

Инвестиции в създаване на 

ИТ изчислителен център за 

предоставяне под наем на 

графични мощности 

BG06RDNP001-19.479-

0005 

Магдалена Аспарухова Радева 

Теодор Руменов Иванов 

 

Оценката е извършена в периода от 29.10.2021г. до 05.12.2021г. Оценителите са 

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

листи  са прикачени справка за извършени проверки.  

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. За три проекта, подаден от 

„Инфиния“ ЕООД, „БОТ-КО“ ЕООД и „График Лазон“  ЕООД е проведена втора комуникация.  

За оттегленият проект, подаден от „М.Ди Пласт“ ЕООД не е провеждана комуникация с 

кандидата, тъй като проекта е оттеглен преди да е извършена проверката за административно 

съответствие и допустимост от оценителите. 

Комуникация с кандидатите е осъществена чрез ИСУН 2020. Срокът за отговор бе 7 

дни. В рамките на посочения срок за отговор всички кандидати са представили исканите 

документи.  

Резултатът от извършената ОАСД, е че подадените три проектни предложения от 

„ЕЛСТИ – М“ ЕООД, „Инфиния“ ЕООД и „График Лазон“  ЕООД отговарят на критериите за 

административно съответствие и допустимост и проектите преминават на следващ етап на 

оценка – ТФО. 

Проектът подаден от „БОТ-КО“ ЕООД не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост и не преминава на следващ етап от оценка. Мтивите на КППП 

са: 

• Съгласно Условията за кандидатстване в т.3 от подраздел 13.3. „Недопустими 

дейности“ от  Раздел 13. „Дейности, допустими за финансиране“ като недопустими дейности 

са определени: Финансови услуги, хазарт, голф, производството, обработката и продажбата 

на тютюн и тютюневи изделия, производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници за продажба, транспорт и търговия. 

Дейностите по проектно предложение BG06RDNP001-19.479-0004 са изцяло насочени 

за извършване на търговия. Във Формуляра за кандидатстване в секция 1 „Основни данни“, 

поле „Кратко описание на проектното предложение“ кандидатът е посочил КИД на 

дружеството е 47.52 - търговия на дребно с материали за санитарно оборудване за поправки 

и ремонти. В секция 2. „Данни за кандидата“ в полетата „Код на организацията по КИД 

2008“ и „Код на проекта по КИД 2008“ е посочен 47.52 Търговия на дребно с железария, бои 

и плоско стъкло.  

Посоченият код за икономическа дейност не попада в обхвата на допустимите дейности 

за финансиране по настоящата процедура. 

• Канидатът не е отстранил всички неточности и нередности и не представил всички 

изискуеми задължителни документи. 

 

За извършената ОАСД е съставен протокол № 02/05.12.2021г., в който подробно е 

описан процеса на извършване на оценката. 

 

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

Техническата финансово оценка е извършена в периода 05.12.2021г. – 08.12.2021г. 

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 

„ЕЛСТИ - М“ 

ЕООД 

гр. Исперих 

Повишаване на 

производствения капацитет и 

конкурентоспособ 

ността на „ЕЛСТИ - М“ ЕООД 

BG06RDNP001-

19.479-0002 

Мария Влайкова Джамбазова 

Теодор Руменов Иванов 

„ИНФИНИЯ“ 

ЕООД 

гр. Исперих 

Техническо оборудване на 

студио за видеомонтаж и 

постпродукция 

BG06RDNP001-

19.479-0003 

Магдалена Аспарухова Радева 

Теодор Руменов Иванов 

„ГРАФИК 

ЛИАЗОН“ 

ЕООД 

гр. Исперих 

Инвестиции в създаване на ИТ 

изчислителен център за 

представяне под наем на 

графични мощности 

BG06RDNP001-

19.479-0005 

Мария Влайкова Джамбазова 

Магдалена Аспарухова Радева 

 

Проектните предложения отговарят на изискванията за техническа финансова оценка, 

съгласно условията за кандидатстване и са класирани както следва:  

 

№ Кандидат Регистрационен № Оценител 1 Оценител 2 
Крайна 

оценка 

1. „ГРАФИК ЛИАЗОН“ ЕООД 

гр. Исперих 

BG06RDNP001-

19.479-0005 

67 67 67 

2. „ИНФИНИЯ“ ЕООД 

гр. Исперих 

BG06RDNP001-

19.479-0003 

46 46 46 

3. „ЕЛСТИ - М“ ЕООД 

гр. Исперих 

BG06RDNP001-

19.479-0002 

36 36 36 

 

 

За извършената ТФО е съставен протокол № 03/08.12.2021г., в който подробно е описан 

процеса на извършване на оценката. 

 

V. Заключение: 

 

След приключване на ОАСД и ТФО Комисията за подбор на проектни предложения 

предлага за финансиране следните проекти: 

 

Кандидат Регистрационен № 
Общ стойност на 

проекта в лв. 

% на 

БФП 

Общ размер на 

БФП в лв. 

 

Общ размер на 

съфинансиране лв. 

 

„ЕЛСТИ – М“ 

ЕООД 

гр. Исперих 

BG06RDNP001-

19.479-0002 
31 689,56 60 23 767,17 7 922,39 

„Инфиния“ ЕООД  

гр. Исперих 

BG06RDNP001-

19.479-0003 

 

33 188,00 

 

90 29 869,20 3 318,80 

„График Лазон“  

ЕООД 

 гр. Исперих 

BG06RDNP001-

19.479-0005 
97 000,00 90 87 300,00 9 700,00 

Общи стойностти в лева  по 

процедурата:  
161 877,56 -  140 936,37 20 941,19 



  

 

 

 

 

 

С отпускане на безвъзмезната финансова помощ по проектите ще бъдат финансирани 

следните дейности:  

 

Кандидат Регистрационен 

№ 

Предмет на инвестицията 

„ЕЛСТИ – М“ ЕООД 

гр. Исперих 

BG06RDNP001-

19.479-0002 

Закупуване на машини и инструменти, 

които ще повишат производителността на 

труда и качеството на изгражданите 

газови инсталации. 

„Инфиния“ ЕООД  

гр. Исперих 

BG06RDNP001-

19.479-0003 

Закупуване на модерно техническо 

оборудване за студио за видеомонтаж и 

постпродукция, с технически 

характеристики и параметри, гарантиращи 

най-добро качество на изпълнение на 

услугата. 

„График Лазон“  ЕООД 

 гр. Исперих 

BG06RDNP001-

19.479-0005 

Закупуване на графични изчислителни 

конфигурации за  създаване на 

информационен център за дистанционно 

изчисляване на графични и/или 

математически алгоритми и уравнения 

 

 

VI.  Информация за бюджет по процедура BG06RDNP001-19.479 - МИГ Исперих, 

мярка  6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

6.1. Общ разполагем бюджет по процедурата -  270 014,39 лв. 

6.2. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ  за одобрени проекти, подаден през 

обявения срок за кандидатстване – 140 936,37лв.  

6.3. Списък с резервни проекти  - няма.  

6.4. Разполагаем бюджет за следваща процедура по мярка 6.4  - 129 078,02 лв. 

           

VII. Приложения: 

1. Заповед № 26/29.10.2021г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Исперих" за 

назначаване на  оценителна комисия по процедурата. 

2. Протокол  № 01/29.10.2021г. 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 – 5 бр. 

4. Декларации от външните оценители, че не са осъждани и не са поставени под запрещение 

– 2 бр.   

5. Свидетелства за съдимост на външните оценители. 

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

7. Протокол № 02/05.12.2021г. от оценката на административно съответствие и допустимост. 

8. Протокол № 03/08.12.2021г. от техническа финансова оценка. 

9. Списък на предложените за финансиране проектни предложения. 

10. Списък на резервните проектни предложения.  

11. Списък на отхвърлените проектни предложения. 

12. Списък на оттеглените проектни предложения. 

 



  

 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

Павлинка Димитрова Павлова-Пенева -  Секретар на КППП 

 

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

Членове на КППП: 

 

Гинка Маринова Георгиева - Председател на КППП 

 

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

 

Павлинка Димитрова Павлова-Пенева -  Секретар на КППП 

 

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

 

Мария Влайкова Джамбазова - външен експерт-оценител 

 

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

 

Магдалена Аспарухова Радева - външен експерт-оценител 

 

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

 

Теодор Руменов Иванов  - оценител, член на ОС 

 

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

 


