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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 
МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ 

Процедура за подбор по BG06RDNP001-19.444-S1, Процедура: МИГ Перущица-
Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 
инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. 

 
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД  

№ 1 от 04.05.2021 г.  
 

На Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) 
по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.444-S1 

 
      Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура за подбор № 
BG06RDNP001-19.444-S1 беше назначена със Заповед  № 2/04.03.2021 г. на Председателя на УС 
на МИГ Перущица-Родопи, като бе променен състава й и срока за оценка бе удължен от 
13.04.2021 г. до 05.05.2021 г.  
 
Председател: ДАНИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА  

Секретар: НЕВЕНКА ЙОРДАНОВА РАЕВА 

Членове с право на глас:  

1. ЖИВКА СТРАХИЛОВА ДАМЯНОВА 
2. МАРИЯ ИВАНОВА ГЮЗЕЛЕВА 
3. МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА 

 
Така назначената КППП извърши оценка на всички проектни предложения, постъпили в 

определения срок по Процедура за подбор BG06RDNP001-19.444-S1, Процедура: МИГ 

Перущица-Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 

2014-2020 г.по критерии и методика, определени в Условия за кандидатстване по процедурата. 

За периода на работа на КППП, определен в Заповеди № 2/04.03.2021 г. и № 3/ 13.04.2021 

г. , а именно 05.05.2021г. , Комисията проведе следните заседания: 
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1. Стартиращо (встъпително) заседание № 1 на 05.03.2021 г. (в ИСУН 2020 е приложен 

протокол от заседание на КППП № 1 от 05.03.2021) 

Членовете на КППП са определени съгласно Минималните изисквания към реда за оценка 

на проектни предложения към стратегията за ВОМР и с акакто следва: 

1. Председателят на КППП без право на глас е член на екипа на МИГ Перущица-Родопи; 

2. Секретар - без право на глас, е член на Общото събрание на МИГ Перущица-Родопи 

(Върховния колективен орган); 

3. Членовете на КППП с право на глас са три, един от които е представител на член на ОС 

на МИГ, и двама външни експерти-оценители, избрани при спазване на разпоредбите 

на чл. 13 от ПМС № 162 от 2016 г. измежду одобрените външни експерти-оценители, 

избрани чрез конкурс; 

Председателят, секретарят и членовете на комисията притежават необходимата квалификация и 

професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за 

назначаване (приложени в ИСУН съответни документи, доказващи съответствие). 

Членовете на КППП поеха отговорността да изпълняват задълженията си добросъвестно, 

обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка 

със своята работа в комисията (приложени подписани декларации). 

Пред тях бяха представени подадените 3 проектни предложения- приложение списък на 

подадените проекти. 

Те не се намират в някоя от долуописаните ситуации (приложени подписани декларации): 

1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите 

в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 



   
   

   
           ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“ 

 

Договор РД-50-137 /21.10.2016 г. 
 СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ 

с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ № 1 
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg 

2. да имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;  

3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или партньор в процедурата; 

4. да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост. 

След установяване на съответствие с гореописаните обстоятелства и тяхното писмено 

деклариране секретарят и членовете с право на глас подписаха Граждански договор за изпълнение 

на задълженията си  КППП (Приложения – граждански договори). 

Няма подадени проектни предложения извън крайният срок за кандидатстване. 

Преди началото на оценителния процес председателят на комисията проведе въвеждащо обучение 

на членовете на КППП, на което членовете – секретаря и оценителите – бяха запознати с: 

1. правата и задълженията си в процеса на оценка;  

2. особеностите на конкретната процедура (цели, индикатори, бюджет, критерии за допустимост 

на кандидатите, дейностите, разходите и др.);  

3. етапите на оценка и критериите за оценка, като при необходимост се дадат разяснения.  

4. процедурата за извършване на оценка чрез системата ИСУН 2020. 

(Приложение: Протокол № 1 от 05.03.2021 г.и Списък на участниците във въвеждащо обучение) 

 

Етап І. ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И 

ДОПУСТИМОСТ  
На 05.03.2021г. чрез ИСУН автоматично беше направено разпределението за извършване на 

Оценка на административно съответствие и допустимост на членовете на КППП с право на глас 

на 3 проектни предложения. 

Получените проектни предложения бяха оценени от съответно разпределените членове на 
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КППП с право на глас за административно съответствие и допустимост. Оценката на проектните 

предложения се извърши по критерии и методика, определени в Условията за кандидатстване. 

В процеса на оценка на Административно съответствие и допустимост членовете с право на 

глас констатираха определени неясноти, неточности и несъответствия, които са отбелязани в 

оценителните им листове. Поради тази причина оценката беше прекъсната в ИСУН и на база на 

констатациите и забележките от оценителите бяха подготвени писма за допълнителна 

информация. След приемане на отговорите от администраторите на оценителната сесия оценката 

за АСД беше продължена. В процеса на оценка беше установена необходимост от втора 

комуникация с кандидатаите и такава отново беше осъществена. 

 

На проведеното заседание на КППП на 05.03.2021 г. и във връзка с процеса на оценка на 

етап ОАСД и възникнали въпроси и казуси бяха взети следните решения: 

Решение 1: По отношение на предоставянето на пояснителната информация от кандидатите - да 

бъде даден срок за отговор 7 дни. 

 

Решение 2: Искането на пояснителна информация по отношение на един и същ 

документ/нередовност да се извършва по два пъти.  

В случай че кандидатът не е изпратил отговор  или не е представил изисканите документи или 

исканите документи са подписани с електронен подпис, като са прикачени само файлове на 

електронни подписи, но не и файловете на документите или представените документи не са 

коригирани, съгласно изпратеното искане от оценителната комисия или съответната нередовност 

не е отстранена - проектното предложение ще се отхвърли на етап административно съответствие 

и допустимост (АСД), и няма да бъде осъществявана следваща комуникация с кандидатите. 

 

Решение 3: На основание чл. 18 от ПМС 162/2016 г. да се изисква пояснителна информация от 

всички кандидати, за които е констатирана необходимост, дори от тези, които безспорно ще 

отпаднат на етап оценка на административно съответствие и допустимост. Мотивите за това 
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решение на комисията са свързани с факта, че след разглеждане на възраженията от отхвърлените 

на етап АСД, в случай, че проектното предложение се върне в оценка, то същото се връща 

директно на етап техническа и финансова оценка. Това от своя страна предполага, че 

оценителната комисия е проверила изцяло неговото административно съответствие и 

допустимост, което от своя страна означава, че в случай на приложимост е била осъществена 

съответната комуникация с кандидата. 

Решение 4: По отношение на дати на документи за попълване от кандидата, комисията взе 

решение, че датите следва да бъдат не по-рано от срока на прием на проектни пределоженине по 

процедурата. По отношение на липсващи дати в подадените декларации от кандидатите, 

комисията взе решение да не се изискват допълнително, а за дата да се приема датата на подаване 

на проектното предложение в ИСУН 2020. 

Решение 5: По отношение на изискването финансовите отчети да бъдат подпечатани от 

съответното предприятие, комисията реши при липса на печат на Отчет за приходи и разходи и 

Справка за ДМА- приложение към счетоводния баланс, да не се изисква от кандидата, тъй като от 

01.01.2019 г. е изменен Закона за счетоводството и печатът не е задължителен.  

Решение 5: При възможност обстоятелство да бъде проверено от публичен регистър или 

друго публично достъпно място, да не се изисква от кандидата. 

Решение 6: Когато към формуляра за кандидатстване не е приложено нотариално заверено 

пълномощно на лице, представляващо кандидата ИЛИ заповед за оправомощено лице (при органи 

на публичната или местна власт) за подписване с КЕП на формуляра за кандидатстване при 

подаване на проектното предложение следва да се представи нотариално заверено пълномощно 

ИЛИ заповед за оправомощено лице за подписване с КЕП на формуляра за кандидатстване при 

подаване на проектното предложение с дата не по-късна от датата на подаване на проектното 

предложение ИЛИ нотариално заверена декларация за от лицето, представляващо кандидата, че 

потвърждава действията на оправомощеното лице. 

Решение 7: В случай, че определена информация не е посочена на определеното място във 
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Формуляра за кандидатстване, но е налична в други секции и/или документи на проектното 

предложение и може да бъде определена еднозначно, комисията реши да се приема за 

представена. 

Решение 8: Когато представен от кандидат документ е подаден и получен електронно към 

държавни и общински институции,  да не се изисква подпис и печат на кандидата и/или 

институцията. 

Решение 9: Председателя на Комисията г-жа Даниела Салкина да извърши посещенията на място 

заедно със секретаря г-жа Невенка Раева, като Протоколите от посещенията на място да се 

предадат за информация на оценителите по съответните проекти. 

Решение 10:  При необходимост от служебни корекции по проектните предложения по препоръка 

на оценителите, препоръките за корекции да се опишат в оценителните листове. Служебното 

нанасяне на корекциите в проектните предложения да се извърши от Председателя или Секретаря 

на КППП. 

Резултатът от оценката на етап административно съответствие и допустимост е, че и трите 

проекти предложения отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост 

и следва да преминат на етап техническа и финансова оценка.  

По препоръка на оценители е направена служебна корекция във формуляр за кандидатстване в 

секция 2. Данни за кандидата на проектно предложение BG06RDNP001-19.444-0001. Служебната 

корекция да се извърши от председателя на КППП в ИСУН 2020, 

 

 

Етап ІІ. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАСОВА ОЦЕНКА  
На 29.04.2021 г. се проведе Заседание № 2 на КППП и чрез ИСУН 2020 автоматично беше 

направено разпределение  на членовете на КППП с право на глас за извършване на Техническа и 

финансова оценка  на преминалите 3 преден етап проектни предложения по процедурата.  
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За извършване на окончателно класиране при спазване на СВОМР, КППП проведе заседание 

на 04.05.2021 г. (Приложен Протокол № 3 от 04.05.2021 г.) 

Заседанието се проведе за разглеждане на резултати след извършване на техническа и 

финансова оценка в системата на ИСУН 2020. 

След извършената техническа и финансова оценка е установено: 

1. Между оценките на двама оценители за всяко от проектните предложения няма 

разлика от повече от 20 на сто от максималната възможна оценка. 

2. Всички 3 проектни предложения преминават успешно етапа на финансова и 

техническа оценка. 

3. При извършено автоматично класиране от ИСУН 2020 класираните от място 1 до 2 

са в рамките на наличния финансов ресурс от  173 745 лв.  

 

За класиранoто на 3-то място проектно предложение № BG06RDNP001-19.444-0003 с 

кандидат   ОБЩИНА РОДОПИ не е наличен финансов ресурс. 

В резултат класирането е както следва : 
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ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“ 

 

Договор РД-50-137 /21.10.2016 г. 
 СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ 

с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ № 1 
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg 

Наименова
ние Наименование

Общ 
размер на 
БФП (лв.)

Общ 
размер на 
съфинанс

иране 
(лв.) Статус Статус Точки

Поред
ен 

номер Статус

БФП след 
корекции 

(лв.)

BG06RDNP001-
19.444-0002

ОБЩИНА 
РОДОПИ

Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в населени местна на територията на 
Община ,,Родопи'' - с. Брестник и с. Крумово; възстановяване и благоустрояване на зона за отдих 
в с. Първенец, Община ,,Родопи'' и поставяне на дървена къща - информационен център в с. 
Лилково, Община ,,Родопи'' 100000,00 0,00 Преминава Преминава 60,00 1 Одобрено 100000,00

BG06RDNP001-
19.444-0001

ОБЩИНА 
ПЕРУЩИЦА

Изграждане на обществена туристическа инфраструктура- еко кът за отдих в местността "Свети 
Никола" в землището на община Перущица в ПИ № 55909.323.76, кв.65, гр. Перущица. 73727,40 0,00 Преминава Преминава 30,00 2 Одобрено 73727,40

BG06RDNP001-
19.444-0003

ОБЩИНА 
РОДОПИ

„Повишаване на туристически потенциал на община „Родопи”, чрез създаване на рекламен видео 
филм за територията на Община „Родопи” и поставяне на обемни букви в селата с население над 
2 501 души – Цалапица, Първенец, Брестовица, Ягодово, Браниполе, Крумово, Устина, Марково” 41420,00 0,00 Преминава Преминава 20,00 3 Резерва 41420,00

Резултат от Резултат от ТФО Класиране

ПП рег. номер

Кандидат
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4. Вземане на решение за извършване на окончателно класиране на проектни 
предложения по процедура процедура за подбор № BG06RDNP001-19.444-S1 по Стратегията на 
СНЦ „МИГ Перущица-Родопи“ съгласно спецификата на мярката. 

Членовете на комисията с право на глас обсъдиха направеното класиране на  проектните 
предложения след ТФО в системата на ИСУН 2020 и след единодушно гласуване взеха следното 
решение. 

РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 04.05.2021 г. 

 

Приема автоматично класиране на проектни предложения по процедура за подбор на проектни 

предложения с няколко крайни срока на кандидатстване №  BG06RDNP001-19.444-S1, МИГ 

Перущица-Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 

2014-2020 г. в системата на ИСУН. 

Съгласно одобрената СВОМР (и допълнителни споразумения  към нея) и Условията за 

кандидатстване по процедурата, за да бъде предложено за финансиране едно проектно 

предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна 

на или по-голяма от 20 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните 

предложения).  

Всички проектни предложения по настоящата процедура №  BG06RDNP001-19.444-S1, 

преминали ОАСД и оценени на етап Техническа и финансова оценка отговарят на това 

изискване – имат оценка над 20 точки.  

След извършеното в ИСУН 2020 класиране беше генериран Оценителен доклад. 

Общата сума на заявената Безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на 

проектни предложения с няколко крайни срока на кандидатстване №  BG06RDNP001-19.444-

S1, МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. е 215 147,40 лв. 
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 Одобрена Безвъзмездна финансова помощ проекти по процедура Процедура за подбор по 

BG06RDNP001-19.444-S1, МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г.  е 173 727,40 лева. 

Поради тази причина за одобрение от УС на МИГ се предлагат първите две класирани 

проектни предложения с одобрен размер на безвъзмездна финансова 173 727,40 лева, а 

останалото едно предложение е определено за резервно проектно предложение. 

 Няма оттеглени по време на оценката проектни предложения. 

 

Комисията за подбор на проектни предложения по процедура №  Процедура за подбор по 

BG06RDNP001-19.444-S1, МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. приключва оценката със 

следното решение: 

 

Предложени за финансиране по процедура №  BG06RDNP001-19.444-S1 са следните 

проектни предложения: 
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Наименова
ние Наименование

Общ 
размер на 
БФП (лв.)

Общ 
размер на 
съфинанс

иране 
(лв.) Статус Статус Точки

Поред
ен 

номер Статус

БФП след 
корекции 

(лв.)

BG06RDNP001-
19.444-0002

ОБЩИНА 
РОДОПИ

Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в населени местна на територията на 
Община ,,Родопи'' - с. Брестник и с. Крумово; възстановяване и благоустрояване на зона за отдих 
в с. Първенец, Община ,,Родопи'' и поставяне на дървена къща - информационен център в с. 
Лилково, Община ,,Родопи'' 100000,00 0,00 Преминава Преминава 60,00 1 Одобрено 100000,00

BG06RDNP001-
19.444-0001

ОБЩИНА 
ПЕРУЩИЦА

Изграждане на обществена туристическа инфраструктура- еко кът за отдих в местността "Свети 
Никола" в землището на община Перущица в ПИ № 55909.323.76, кв.65, гр. Перущица. 73727,40 0,00 Преминава Преминава 30,00 2 Одобрено 73727,40

Резултат от Резултат от ТФО Класиране

ПП рег. номер

Кандидат

 
 

 

 

2. Резервни проектни предложения. 

 

Наименова
ние Наименование

Общ 
размер на 
БФП (лв.)

Общ 
размер на 
съфинанс

иране 
(лв.) Статус Статус Точки

Поред
ен 

номер Статус

БФП след 
корекции 

(лв.)

BG06RDNP001-
19.444-0003

ОБЩИНА 
РОДОПИ

„Повишаване на туристически потенциал на община „Родопи”, чрез създаване на рекламен видео 
филм за територията на Община „Родопи” и поставяне на обемни букви в селата с население над 
2 501 души – Цалапица, Първенец, Брестовица, Ягодово, Браниполе, Крумово, Устина, Марково” 41420,00 0,00 Преминава Преминава 20,00 3 Резерва 41420,00

Резултат от Резултат от ТФО Класиране

ПП рег. номер

Кандидат
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Приложения към Оценителния доклад:  

 

1.Списък на подадените проектни предложения 

2. Списък на непреминалите етап АСД проектни прдложения 

3. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по 

реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всеки от тях; 

4. Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране,  подредени по реда на тяхното класиране; 

5. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им.  

6. Списък на оттеглените проектни предложения 

 

 

 

 


	СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ
	Процедура за подбор по BG06RDNP001-19.444-S1, Процедура: МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г.
	ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД
	№ 1 от 04.05.2021 г.
	На Комисия за подбор на проектни предложения (КППП)
	по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.444-S1
	Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.444-S1 беше назначена със Заповед  № 2/04.03.2021 г. на Председателя на УС на МИГ Перущица-Родопи, като бе променен състава й и срока за оценка бе удължен...

