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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ 

 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за 

кандидатстване: BG06RDNP001-19.529 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 

4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД  

№ 1 от 16.11.2021 г.  

 

На Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) 

по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.529-S1  
 

 

Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по процедура за подбор № 

BG06RDNP001-19.529-S1 беше назначена със Заповед № 7 от 13.08.2021 г. на Председателя на УС 

на МИГ Перущица-Родопи,  като срока за оценка бе удължен със Заповед № 8 от 28.09.2021г.  

Комисията заседава в следния състав: 

Председател: ДАНИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА  

Секретар: ЖИВКА СТРАХИЛОВА ДАМЯНОВА 

Членове с право на глас:  

1. МАРИЯ ИВАНОВА ГЮЗЕЛЕВА   

2. МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА  

3. ЮЛИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА   

 

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

определения срок по процедура за подбор по BG06RDNP001-19.529 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в 
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материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. на 

СВОМР на МИГ Перущица-Родопи по критерии и методика, определени в Условия за 

кандидатстване по процедурата. 

За периода на работа на КППП, определен в Заповеди №7 от 13.08.2021г. и № 8 от 

28.09.2021г. , а именно oт 16.08.2021 г. дo 16.11.2021 г., Комисията проведе следните заседания: 

1. Стартиращо (встъпително) заседание на 16.08.2021 г.  

2. Заседание на 05.11.2021 г. за представяне на резултатите от извършената оценка на 

административното съответствие и допустимостта (АСД) на проектните предложения 

по процедурата, както и да се направи надграждащо обучение на оценителите за 

следващия етап на оценката – техническа и финансова оценка. 

3. Заседание на 16.11.2021 г. за представяне на резултатите от извършената техническа и 

финансова оценка (ТФО) на проектните предложения по процедурата. 

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

на проектни предложения към стратегията за ВОМР и са както 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 трима, 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. 

4. В КППП няма членове, представители на публичния сектор.  

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 4 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) № 
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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; 

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). 

Едно проектно предложение, а именно BG06RDNP001-19.529-0002 с кандидат ЕТ Валентин 

Вълнев,  е оттеглено с мотив, че е подадено два пъти и следва да се разглежда последното 

подадено по време. В оценка ще влезе проектно предложение BG06RDNP001-19.529-0003. 

 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 16.08.2021 г.и Списък на участниците във въвеждащо обучение) 

 

Етап І. ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И 

ДОПУСТИМОСТ  

На 16.08.2021г. чрез ИСУН автоматично беше направено разпределението за извършване на 

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

на проектни предложения. 
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Получените проектни предложения бяха оценени от съответно разпределените членове на 

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. 

На проведеното заседание на КППП на 16.08.2021г. бяха взети следните решения: 

По протокол № 1 от 16.08.2021 г. 

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

бъде даден срок за отговор не по-малък от 7 дни. 

 

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

документ/нередовност да се извършва до три пъти поради затруднението на кандидати да се 

снабдяват с документи  предвид ограничителните мерки, свързани с пандемията от COVID-19. 

В случай че след първия път кандидатът не е изпратил отговор – председателят на комисията иска 

същата информация с втора и трета комуникация. В случай че след третия път кандидатът 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), т.е. 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 

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 началния срок на прием на проектни 

пределожение по процедурата. По отношение на липсващи дати в подадените декларации от 
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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: При възможност обстоятелство да бъде проверено от публичен регистър, да не се 

изисква от кандидата допълнително информация или документ. 

Решение 6: 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. 

Проведено е заседание на 05.11.2021 г. като целта на заседанието на оценителната 

комисия бе да бъдат представени резултатите от извършената оценка на административното 

съответствие и допустимостта (АСД) на проектните предложения по процедурата, както и да се 

направи надграждащо обучение на оценителите за следващия етап на оценката – техническа и 

финансова оценка. 

Председателят на оценителната комисия поясни, че е удължен срокът за работа на КППП 

до 16.11.2021 г. и представи накратко резултатите от извършената оценка на етап АСД и поясни, 

че всички проектни предложения преминават успешно етап АСД и се допускат до техническа и 

финансова оценка. В съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 1 от ЗУСЕСИФ е изготвен списък 

с проектните предложения, които не отговарят на критериите за административно съответствие и 

допустимост по процедурата и не се допускат до техническа и финансова оценка (Приложение 

към настоящия Протокол) и е публикуван на 05.11.2021 г. на страницата на МИГ Перущица-

Родопи  и в ИСУН 2020. 

По препоръка на оценители са направени служебни корекции в секциите на формуляр за 

кандидатстване и проектни предложения с номера BG06RDNP001-19.529-0001 и BG06RDNP001-

19.529-0004. 

По препоръка на оценители Юлия Атанасова Атанасова и Мария Иванова Гюзелева следва 

да се извърши корекция на проектно предложение BG06RDNP001-19.427-0001 с кандидат 

"АГРОБЕЙС" ООД (ЕИК: 160136582), като препоръката е следната : 

Препоръка за служебна корекция в секция 5.Бюджет , ред 2.2 от "Транспортьор с прикачена 

дробилка JT 1000" да стане "Транспортьор с прикачена дробилка JTМ 3000"; 

По препоръка на оценители Мария Валентинова Петкова и Юлия Атанасова Атанасова 

следва да се извърши корекция на проектно предложение BG06RDNP001-19.427-0004 с кандидат 

Ред Чърч Естейт ЕООД (Булстат: 130993943), като препоръката е следната : 

1.Препоръка за служебна корекция на секция 2 "Данни за кандидата" от Формуляр за 

кандидатстване като се добави Код на организацията по КИД 2008" да стане 11.02 

"Производство на вина от грозде" и "Код на проекта по КИД 2008" да стане 11.02 
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"Производство на вина от грозде". 2. Препоръка за служебна корекция на в секция 8 

"Индикатори" от Формуляр за кандидатстване за индикатор "Общ брой на създадените 

работни места" е допусната техническа грешка, базова стойност да стане "0", а целева 

стойност да стане "3", тъй следствие на изпълнение на проекта ще се разкрият 2/две/ нови 

работни места.  

Служебните корекции да се извършат от председателя на КППП в ИСУН 2020. 

 

Етап ІІ. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАСОВА ОЦЕНКА  

На  05.11.2021г. на проведеното заседание на КППП  е направено  

надграждащо/допълнително обучение относно следващия етап от оценката за техническо и 

финансово качество като бяха разгледани детайлно критериите за техническа и финансова оценка 

на база Методологията за техническа и финансова оценка, неразделна част от Условията за 

кандидатстване по процедурата. 

Секретарят на оценителната комисия е припомнил правилата за работа на комисията в 

частта, която се отнася за оценка на проектните предложения на етап ТФО 

Няма взети решения. (Приложен Протокол № 2 от 05.11.2021г.) 

На 05.11.2021г. 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.  

За извършване на окончателно класиране при спазване на СВОМР, КППП проведе заседание 

на 16.11.2021 г. (Приложен Протокол № 3 от 16.11.2021 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 2 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 400 000 лв. , а на 3 място остава резервен проект. 
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В резултат класирането е както следва : 

Наименование Общ размер на БФП (лв.)

Общ размер на 

съфинансиране (лв.) Статус Точки Статус Точки

Пореден 

номер Статус

БФП след 

корекции 

BG06RDNP001-19.529-0003 ЕТ Валентин Вълнев 195194,24 195194,25 Преминава Преминава 80,00 1 Одобрено 195194,24

BG06RDNP001-19.529-0001 АГРОБЕЙС ООД 195148,00 195148,00 Преминава Преминава 60,00 2 Одобрено 195148,00

BG06RDNP001-19.529-0004 Ред Чърч Естейт ЕООД 162600,00 162600,00 Преминава Преминава 45,00 3 Резерва 162600,00

Резултат от ОАСД Резултат от ТФО Класиране

ПП рег. номер

Кандидат

 

 

II. Решения на комисията 

Вземане на решение за извършване на окончателно класиране на проектни предложения по процедура процедура за подбор № BG06RDNP001-

19.529-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 16.11.2021 г. 
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Приема автоматично класиране на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.529-

S1 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в 

материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  в системата на ИСУН. 

 

Съгласно одобрената СВОМР (и допълнително споразумение 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 15 

точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).  

Всички проектни предложения по настоящата процедура № BG06RDNP001-19.529-S1, преминали ОАСД и оценени на етап Техническа и 

финансова оценка отговарят на това изискване – имат оценка над 15 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  № BG06RDNP001-19.529- S1 МИГ 

Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  е 552 942,24 лв. 

 

 Одобрена Безвъзмездна финансова помощ проекти по процедура за подбор по № BG06RDNP001-19.529- S1 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. е 390 342.24 лева. 
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Поради тази причина за одобрение от УС на МИГ се предлагат  първите две класирани проектни предложения с одобрен размер на 

безвъзмездна финансова помощ  390 342.24 лв (триста и деветдесет хиляди и триста четиридесет и два лева и двадесет и четири стотинки ). 

Съгласно условия за кандидатстване общия размер на БФП по процедурата е 400 000 лв, и тъй като е налично резервно проектно предложежние, 

не следва да се отваря втори срок за прием на проектни предложения. 

 По време на оценката проектни предложения е оттеглено 1 проектно предложение. 

Комисията за подбор на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.529 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 - 2020 г. към СВОМР на МИГ Перущица-Родопи приключва оценката със следните решения: 

 

Предложени за финансиране по процедура BG06RDNP001-19.529-S1 са следните проектни предложения: 

Наименование Общ размер на БФП (лв.)

Общ размер на 

съфинансиране (лв.) Статус Точки Статус Точки

Пореден 

номер Статус

БФП след 

корекции 

BG06RDNP001-19.529-0003 ЕТ Валентин Вълнев 195194,24 195194,25 Преминава Преминава 80,00 1 Одобрено 195194,24

BG06RDNP001-19.529-0001 АГРОБЕЙС ООД 195148,00 195148,00 Преминава Преминава 60,00 2 Одобрено 195148,00

Резултат от ОАСД Резултат от ТФО Класиране

ПП рег. номер

Кандидат
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Резервни проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.529-S1 са следните: 

Наименование Общ размер на БФП (лв.)

Общ размер на 

съфинансиране (лв.) Статус Точки Статус Точки

Пореден 

номер Статус

БФП след 

корекции 

BG06RDNP001-19.529-0004 Ред Чърч Естейт ЕООД 162600,00 162600,00 Преминава Преминава 45,00 3 Резерва 162600,00

Резултат от ОАСД Резултат от ТФО Класиране

ПП рег. номер

Кандидат

 

 

 

Оттеглени по време на оценката проектни предложения: 

ПП рег. номер Дата и час на 

рег. 

Начин на 

получаване 

Кандидат  

УИН Наименование Проектно предложение  - Наименование 

BG06RDNP001-19.529-

0002 

10.08.2021 08:23 

Електронен път 

206549602 ЕТ Валентин Вълнев „Изграждане на цех за преработка на плодове и 

зеленчуци” 
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Приложения към Оценителния доклад:  

1. 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; 

2. Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране,  

подредени по реда на тяхното класиране; 

3. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.  

4. Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения. 

 

Настоящият оценителен доклад отразява изпълнението на задълженията на КППП по Процедура за подбор по BG06RDNP001-19.529 МИГ 

Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. към СВОМР на МИГ Перущица-Родопи, назначена със Заповед № 7 от 13.08.2021 

г. и Заповед № 8 от 28.09.2021 г.  на Председателя на УС. 

 

 


