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Доклада е одобрен от УС на „МИГ-Стралджа 2016г.” на 30.11.2020г.

Утвърдил:
Председател на УС на 
„МИГ-Стралджа 2016г.”
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

До: УС на „МИГ-Стралджа 2016 г.” и
Ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020

ОЦЕНИТЕЛЕН  ДОКЛАД

Процедура: BG06RDNP001-19.187 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 6.4.1
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към

Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.”
Заповед № № 14/ 16.11.2020 г

Срок за кандидатстване 10.01.2019 г. - 10.04.2019 г., 17,00 часа

           Днес 30.11.2020 г., във връзка с приключване на повторната оценка на ТФО на проектните
предложения,  подадени  в  рамките  на  крайния  срок  за  кандидатстване  по  процедура
BG06RDNP001-19.187 МИГ-Стралджа  2016г.  –  Мярка 6.4.1  „Инвестиционна  подкрепа  за
неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.”, се състави
настоящия оценителен доклад. 

Етапи на оценката:
 

I. Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения 

Процедурата  за подбор на проектни предложения е обявена на 10.01.2019 г.  с няколко
крайни срока за кандидатстване. Крайният срок по първи прием до 10.04.2019 г. 

В рамките на този срок са подадени 9 /девет/  проектни предложения, както следва: 
№ Регистрационе

н № на ПП в
ИСУН 2020

Наименование на ПП КАНДИДАТ Дата и 
час на 
регистрац
ия

Регист
рацио
нен 
статус

Тип

Име Булстат/ЕИК/
ЕГН

1 BG06RDNP0
01-19.187-
0001

„Създаване  на  пътна
помощ  в  с.  Зимница,
общ.  Стралджа,  област
Ямбол”

„Т-РЕКС 
ПАУЪР” ЕООД

201314174 05.04.2019
Час: 18:39 

регистри
рано

пп

2 BG06RDNP0
01-19.187-
0002

„Доставка и монтаж на
машина  за
производство  на
бетонови елементи”

ДЕНИС-Въльо 
Мирчев ЕТ

838126897 08.04.2019
Час: 16:15

регистри
рано

пп
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3 BG06RDNP0
01-19.187-
0003

"Изграждане  на
складова  сграда  и
основен  ремонт  на
съществуващ склад към
магазин  и  закупуване
на хладилна камера"

Елка Велчева – 
ПВ  ЕТ

838112449 09.04.2019
Час: 15:56 

регистри
рано

пп

4 BG06RDNP0
01-19.187-
0004

„Закупуване на багер с
челен  товарач  за
ремонт  на  напоителни
системи  и  земни
работи”

ИРИПРО  ЕООД 205548134 09.04.2019
Час: 22:06

регистри
рано

пп

5 BG06RDNP0
01-19.187-
0005

„Закупуване  на
телескопичен  товарач
за  специализирани
услуги”

ФАРМСЪРВИЗ  
ЕООД

205548287 09.04.2019
Час: 22:40

регистри
рано

пп

6 BG06RDNP0
01-19.187-
0006

„Основен  ремонт  на
съществуваща сграда и
закупуване  на
оборудване за ремонтна
работилница  за
земеделска техника”

ЕТ „Радостин 
Радостинов 
Вълчев”

202510648 10.04.2019
Час: 13:42

регистри
рано

пп

7 BG06RDNP0
01-19.187-
0007

„Закупуване  на
мобилна  сцена  и
мултимедийно
оборудване  за
провеждане  на
мероприятия  на
открито”

„Скай 
Мултиплекс” 
ЕООД

205601996 10.04.2019
Час: 15:49

регистри
рано

пп

8 BG06RDNP0
01-19.187-
0008

„Закупуване  на
медицинско
оборудване  и
обзавеждане за кабинет
на  общопрактикуващ
лекар”

Амбулатория за 
индивидуална 
практика за 
първична 
извънболнична 
медицинска 
помощ – д-р 
Таня Георгиева

128504886 10.04.2019
Час: 15:57

регистри
рано

пп

9 BG06RDNP0
01-19.187-
0009

„Оборудване  на
мобилна  лаборатория
по трудова медицина”

СТАБО ЕЛ 
ЕООД

204563126 10.04.2019
Час: 16:28

регистри
рано

пп

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

I.1.Състав на КППП. 

Съгласно Заповед № 3/ 11.04.2019 8 г. на Председателя на УС на „МИГ-Стралджа 2016г.”
съставът на комисията е както следва: 
1. Щерьо Чавдаров Черногоров – председател през право на глас, член на екипа на МИГ,

квалификация -  опит в оценката, мониторинга  и администрирането  на проекти,  опит в
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оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.

       2.  ЕТ „Каливана - Иванка Георгиева”, с представител Иванка Георгиева Георгиева -
секретар без право на глас,  като член на ОС на МИГ, притежаващ опит в изпълнението и
администрирането  на  проекти  по  ПРСР,  предложена  и  одобрена  на  заседание  на  Общото
събрание от 12.03.2019 г.

организацията  има  професионален  опит  в  сферата  на  реализиране  на  европейски,
национални и общински политики в сферата на гражданското образование, интеграцията
на  уязвими  групи  маркетинга;  реализирала  е  дейности  за  развитие  на  младите  хора  в
малките  населени  места  в  селските  райони;  активно  е  участвала  в  дейности  по
промотиране  на  местната  идентичност  и  продукти  от  местен  характер.  Като  член  на
Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от
участието си в проекти и програми.

2. Членове с право на глас:

 Десислава Иванова Гайдарова - член, оценител от списъка с външни експерти
оценители,  участвала  в  множество  процедури  за  избор  по  Закона  за
обществените поръчки 

 Либерт Петков  Явашев -  член оценител  от  списъка  с  външни  експерти
оценители, с изключителен опит в оценката  и мониторинг  на проекти, опит в
оценяване на проектни предложения 

 Народно  читалище  „Възраждане 1926“,  с.  Зимница», с  представител
Марияна Янева Саваклиева – член. Организацията има опит по изготване и
изпълнение на проекти по различни ОП от предишния и настоящия програмни
периоди,  а  упълномощеният  представител  е  с  богат  опит  при  оценяване  на
проектни предложения и участие в КППП в други МИГ.

3. Резервни членове: 

 Надежда Друмева Бобчева от списъка с външни експерти оценители,  притежаваща
необходимата квалификация и професионален опит 

 Елена Любенова Стоянова - от списъка с външни експерти оценители, притежаваща
необходимата квалификация и професионален опит 

 Христо Тодоров Медаров – експерт към МИГ-Стралджа 2016г., с дългогодишен опит
и познаващ спецификата на ВОМР.

НАБЛЮДАТЕЛИ:
С писмо с Изх. № 19-19-2-02-22/15.04.2019 г. от Директор на дирекция РСР към МЗХГ,

МИГ бе уведомена, че УО на ПРСР 2014-2020  няма възможност да излъчи наблюдатели. 

1.2. Стартиране на работата на комисията. 

Оценителната сесия за етап АСД е създадена в ИСУН 2020 на 18.04.2019 г. 
Членовете  на  КППП  са  запознати  с  изискванията  за  провеждане  на  оценка  на  проектни

предложения  по  настоящата  процедура  на  проведеното  встъпително  заседание,  проведенo  на
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12.04.2019 г.,  запознати са с имената на кандидатите  и са подписали декларации за липса на
конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност.

III. Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД)

1. Разпределение на проектните предложения.

Оценителната сесия за етап АСД е създадена на 18.04.2019 г. Членовете на КППП  подписаха и
представиха:  

1. Декларации за липса на конфликт на интереси и липса на частен интерес.
2. Декларация за йерархична зависимост  от всички членове на КППП.
3. Декларация от всички членове на КППП за неучастие в подготовката на проектите от процедура

№  BG06RDNP001-19.187 -  МИГ-Стралджа  2016г.  –  Мярка  6.4.1  „Инвестиционна  подкрепа  за
неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.”.

4. Декларация от външните експерти – оценители, членове на КППП за неучастие в оценката на
стратегията за местно развитие.

5. Декларация  от  Външните  експерти-оценители,  членове  на  КППП,  отговарящи най-малко  на
следните изисквания:

-  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен
ако са реабилитирани;

- да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта
на професионалната им компетентност;

-  да не са поставени под запрещение. 
6. Свидетелство за съдимост.
7. Справка от  Окръжен съд , че  не са поставени под запрещение.

Оценката  на  всяко  проектно  предложение  се извърши при  спазване  на  критериите  за  оценка,
определени в Насоките за кандидатстване по процедурата и Реда за оценка на проектни предложения към
стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа 2016г..

Разпределението на проектните предложения бе е извършено от председателя на КППП  автоматично  в
11:33 часа на 18.04.2019 г.,  поради допусната техническа грешка в броя на оценителите разпределението
за  ОАСД   №  BG06RDNP001-19.187-S1-D1 е  анулирано  и  в  11:36  часа  на  18.04.2019  г.  се  извърши
автоматично ново разпределение за ОАСД № BG06RDNP001-19.187-S1-D2, в следствие на което бяха
определени следните оценители на съответните проектни предложения:

Регистрацион
ен №

Кандидат Проектно предложение Оценители

BG06RDNP001
-19.187-0001

„Т-РЕКС ПАУЪР” 
ЕООД
 

Създаване на пътна помощ в 
с. Зимница, общ. Стралджа, 
област Ямбол”

Марияна Янева 
Саваклиева(M.Savaklieva)
Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)

BG06RDNP001
-19.187-0002

ДЕНИС-Въльо 
Мирчев ЕТ

„Доставка  и  монтаж  на
машина  за  производство  на
бетонови елементи”

Марияна Янева 
Саваклиева(M.Savaklieva)
Либерт Петков 
Явашев(l.yavashev)

BG06RDNP001
-19.187-0003 Елка Велчева – ПВ  ЕТ

"Изграждане  на  складова
сграда  и  основен  ремонт  на
съществуващ  склад  към
магазин  и  закупуване  на
хладилна камера"

Марияна Янева 
Саваклиева(M.Savaklieva)
Либерт Петков 
Явашев(l.yavashev)
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BG06RDNP001
-19.187-0004

ИРИПРО  ЕООД „Закупуване  на багер с челен
товарач  за  ремонт  на
напоителни  системи  и  земни
работи”

Либерт Петков 
Явашев(l.yavashev)
Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)

BG06RDNP001
-19.187-0005

ФАРМСЪРВИЗ  ЕООД „Закупуване  на  телескопичен
товарач  за  специализирани
услуги”

Марияна Янева 
Саваклиева(M.Savaklieva)
Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)

BG06RDNP001
-19.187-0006

ЕТ „Радостин 
Радостинов Вълчев”

„Основен  ремонт  на
съществуваща  сграда  и
закупуване  на  оборудване  за
ремонтна  работилница  за
земеделска техника”

Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)
Либерт Петков 
Явашев(l.yavashev)

BG06RDNP001
-19.187-0007

„Скай Мултиплекс” 
ЕООД

„Закупуване на мобилна сцена
и  мултимедийно  оборудване
за провеждане на мероприятия
на открито”

Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)
Марияна Янева 
Саваклиева(M.Savaklieva)

BG06RDNP001
-19.187-0008

Амбулатория за 
индивидуална 
практика за първична 
извънболнична 
медицинска помощ – 
д-р Таня Георгиева

„Закупуване  на  медицинско
оборудване  и  обзавеждане  за
кабинет  на  общопрактикуващ
лекар”

Марияна Янева 
Саваклиева(M.Savaklieva)
Либерт Петков 
Явашев(l.yavashev)

BG06RDNP001
-19.187-0009

СТАБО ЕЛ ЕООД „Оборудване  на  мобилна
лаборатория  по  трудова
медицина”

Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)
Либерт Петков 
Явашев(l.yavashev)

2. Оценка на административното съответствие и допустимост
Оценката на административното съответствие и допустимостта на всяко проектно предложение се

извърши от  двама  членове  на  Комисията  с  право на  глас,  независимо един  от  друг,  като  членовете,
представляващи публичния сектор  няма включени в КППП.

Извършената  оценка  се  документира  чрез  попълване  на  оценителен  лист  за  проверка  на
административно  съответствие  и  допустимост  в  ИСУН  2020,  както  и  проверка  за  липса  на  двойно
финансиране,  наличие  на  изкуствено  създадени  условия,  проверка  за  минимални  помощи.  Всички
проектни предложения, включват  строително монтажни работи и са им  извършени посещения на място. 
При оценка за административно съответствие и допустимост, оценителите с право на глас, извършиха
проверка  относно  формалното  съответствие  на  проектното  предложение  и  изискуемите  документи,
допустимостта  на  кандидатите  и  проектните  дейности  въз  основа  на  критериите,  които  са  част  от
Насоките за кандидатстване
На 15.05.2019 г. бяха прекъснати оценителните листи по процедурата на пет от проектните предложения.
Председателят и секретарят на Комисията прегледаха коментарите и необходимостта от представяне на
допълнителна информация и документи на оценителите.

При извършване оценката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения,
оценителите констатираха липса на документи и/или друга нередовност. Констатациите на оценителите са
изложени в коментарите към всеки оценителен лист.

При прегледа и обобщаването на коментарите на оценителите се установи, че няма съществено
разминаване в необходимите за представяне документи и информация. С оглед на гореизложеното и с цел
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прилагане на единен подход към подадените проектни предложения се поиска допълнителна информация
и/или документи от кандидатите. 

3.  Комуникация с кандидатите.

На  база обобщението  на  коментарите  на  оценителите,   председателят  на  КППП  изиска
допълнителна пояснителна информация от кандидатите на 15.05.2019 г.

Регистрацио
нен

№ от дата

Проектно
предложение

Уведомление за установените нередовности и представяне 
на допълнителна информация и документи:

BG06RDNP001-
19.187-0002-
M001 от 
15.05.2019 г.

BG06RDNP001-
19.187-0002 
„Доставка и монтаж
на машина за 
производство на 
бетонови елементи”

1.  да  се  представи:  Основна  информация  за  проектното  предложение,
подписана от кандидата и сканирана във формат „pdf”
2. да се представи: Декларация за неприложимост за документите, които не
са  приложими  за  конкретното  проектно  предложение,  попълнена  и
подписана от  кандидата  (по  образец Приложение №17 от документи  за
попълване).
3.  да  се  представи:  Таблица  за  допустими  инвестиции,  подписана  от
кандидата и сканирана във формат „pdf.
4.  да  се  представи:  Коректно  попълнен  Бизнес  план  (по  образец,
Прложение № 7а от документите за попълване) с подпис/и, печат на всяка
страница и сканиран.
5. да се представи:  Коректно попълнени Таблиците от бизнес плана (по
образец Приложение № 7б) попълнени и във формат „xls” или „xlsx”.
6.  да  се  представи:  Справка  за  дълготрайни  материални  активи  –
приложение  към  счетоводния  баланс,  към  датата  на  подаване  на
проектното предложение.
7.  да  се  представи  графични  и  текстови  документи  на  Технологичния
проект  подписани  и  подпечатани  от  консултанта,  извършил  оценка  на
съответствието на инвестиционния проект.

BG06RDNP001-
19.187-0003-
M002 от 
15.05.2019 г.

BG06RDNP001-
19.187-0003
"Изграждане  на
складова  сграда  и
основен  ремонт  на
съществуващ  склад
към  магазин  и
закупуване  на
хладилна камера"

1.  да  се  представи  Форма  за  наблюдение  и  оценка  на  проектни
предложения  по  подмярка  6.4.1.  „ИНВЕСТИЦИИ  В  ПОДКРЕПА  НА
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ  ДЕЙНОСТИ“  ОТ  МЯРКА  6  „РАЗВИТИЕ  НА
СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.  с  коректно
попълнени данни в т.8, т.13, т.14 и т.19. 
2.  да  се  представи:  Бизнес  план  (по  образец,  Приложение  №  7а  от
документите  за  попълване)  с  подпис/и,  печат  на  всяка  страница  и
сканиран,  с  коректно  посочена  сума  на  инвестицията  -  посочват  се
разходите по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22, за които се кандидатства за
подпомагане по проекта.
3. да се представи: Таблиците от бизнес плана (по образец Приложение №
7б) попълнени и във формат „xls” или „xlsx” с коректно посочени всички
разходи по чл.  20,  ал.  1  на Наредба № 22,  за които се кандидатства  за
подпомагане по проекта.
4.  да  се  представи:  Справка  за  дълготрайни  материални  активи  –
приложение  към  счетоводния  баланс,  към  датата  на  подаване  на
проектното предложение.
5.  да  се  представи:  Банково  извлечение  към  представената  Фактура  №
0000000048 от 02.04.2019 г. за извършени преди подаване на проектното
предложение към стратегията за ВОМР разходи за проектантски услуги.
6.  да  се  представи:  Количествено-стойностни  сметки  по  образец  -
Приложение  №14  от  документи  за  попълване  към  условията  за
кандидатстване във формат „pdf“, както и „xls” или „xlsx”. 
7.  да  се  представи:  подробни  Количествени  сметки  за  предвидените
строително-монтажни работи във формат „xls” или „xlsx”. 
8.  да  се  представят  съгласувана  с  подпис  от  Възложителя  Част
„Архитектура“, „Конструкции“, "Ел", "Геодезия" и "ПБ",  удостоверения за
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пълна  проектантска  правоспособност  и  застрахователни  полици  за
застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството на проектанта и на лицето, упражнило технически контрол
по част "Конструктивна";.
9. да се представи пояснителна информация относно срока за изпълнение в
т.7.  "План  за  изпълнение  /  Дейности  по  проекта"  от  проектното
предложение.

BG06RDNP001-
19.187-0004-
M001 от 
15.05.2019 г.

BG06RDNP001-
19.187-0004
„Закупуване  на
багер  с  челен
товарач  за  ремонт
на  напоителни
системи  и  земни
работи”

1.  да  се  представи: Таблица  за  допустими  инвестиции,  подписана  от
кандидата и сканирана във формат „pdf”,  както и във формат „xls“ или
„xlsх“  (по  образец,  Приложение  №  1а  от  документи  за  попълване)  с
коректно посочен приложимия режим на държавни помощи.
2.  да  се  представи: Декларация  за  нередности  от  представляващия/те
кандидата  (по образец,  Приложение № 6 от  документи  за  попълване)  с
изписана  мярката,  за  която  се  кандидатства,  а  именно:  подмярка  6.4.1
"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.
3. да се представи коригиран Бизнес план (по образец, Приложение № 7а
от  документите  за  попълване)  с  подпис/и,  печат  на  всяка  страница  и
сканиран, както следва :
- с коректно посочена сумата на инвестицията - посочват се разходите по
чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22, за които се кандидатства за подпомагане по
проекта.
- с попълнена Таблица Б2 "Заетост" .
4. да се представи: Таблиците от бизнес плана (по образец Приложение №
7б) попълнени и във формат „xls” или „xlsx” с коректно посочени всички
разходи по чл.  20,  ал.  1  на Наредба № 22,  за които се кандидатства  за
подпомагане по проекта .
5.  да  се  представи  банково  извлечение  към  представената  Фактура,
придружена  с  платежно  нареждане,  за  извършени  преди  подаване  на
проектното  предложение  към  стратегията  за  ВОМР  разходи  за
консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.
6.да  се  представят  актуални  към  датата  на  подаване  на  проектното
предложение и съдържащи подробна техническа спецификация оферти за
консултантски услуги  
7. да се представи Справка за съществуващия и нает персонал към края на
предходната  спрямо  кандидатстването  календарна  година  (по  образец,
Приложение №15 от документи за попълване) коректно попълнена, както и
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и др. разходи за труд,
или Ведомост за заплати. 
8.  да  се  представи:  Декларация  за  неприложимост  на  документите
(Приложение №17). 

BG06RDNP001-
19.187-0005-
M001  от
15.05.2019 г.

BG06RDNP001-
19.187-0005 
„Закупуване на 
телескопичен 
товарач за 
специализирани 
услуги”

1.  да  се  представи:  Таблица  за  допустими  инвестиции,  подписана  от
кандидата и сканирана във формат „pdf”,  както и във формат „xls“ или
„xlsх“  (по  образец,  Приложение  №  1а  от  документи  за  попълване)  с
коректно посочен приложимия режим на държавни помощи.
2.  да  се  представи:  Декларация  за  липса  или  наличие  на  двойно
финансиране  по  проекта  от  представляващия/те  кандидата  (по  образец,
Приложение № 5 от документи за попълване) с коректно попълнени данни.
3.  да  се  представи:  Декларация  за  нередности  от  представляващия/те
кандидата  (по образец,  Приложение № 6 от  документи  за  попълване)  с
изписана  мярката,  за  която  се  кандидатства,  а  именно:  подмярка  6.4.1
"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.
4. да се представи коригиран Бизнес план (по образец, Приложение № 7а
от  документите  за  попълване)  с  подпис/и,  печат  на  всяка  страница  и
сканиран, както следва :
- с коректно посочена сумата на инвестицията - посочват се разходите по
чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22, за които се кандидатства за подпомагане по
проекта.
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- с попълнена Таблица Б2 "Заетост" .
5. да се представи: Таблиците от бизнес плана (по образец Приложение №
7б) попълнени и във формат „xls” или „xlsx” с коректно посочени всички
разходи по чл.  20,  ал.  1  на Наредба № 22,  за които се кандидатства  за
подпомагане по проекта .
6. да се представи: Отчет за приходи и разходи за предходната финансова
година или за последен приключен междинен период.  (Приложимо е за
кандидати, регистрирани в годината на кандидатстване или ако отчетът за
предходната година не е публикуван в Търговския регистър.).
7.  да  се  представи:  Справка  за  дълготрайни  материални  активи  –
приложение  към  счетоводния  баланс,  към  датата  на  подаване  на
проектното предложение.
8.  да  се  представи:  Банково  извлечение  към  представената  Фактура  за
извършени преди подаване на проектното предложение към стратегията за
ВОМР разходи за консултантски услуги.
9.  да  се  представи  Декларация  от  оферентите,  „че  са  информирани,  че
нямат  предимство  пред  останалите  участници  при  провеждането  на
процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС
от 01.07.2016 г.,  в случай че са изпълнени условията на чл. 50, ал.  2 от
Закона  за  управление  на  средствата  от  европейските  структурни  и
инвестиционни фондове.”
10.  Да  се  представи  пояснителна  информация  /обосновка/  относно
констатираното несъответствие във връзка с това е необходимо т."10. План
за външно възлагане" от проектното предложение да съдържа съответната
информация, която не е попълнена от кандидата. 
11.  да се представят най-малко по три оферти за консултантски услуги.
Всички представени оферти да съдържат най-малко информация относно:
наименование  на  оферента,  срок  на  валидност  на  офертата,  дата  на
издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа
спецификация на  активите/услугите,  цена в  левове  или  евро,  с  посочен
ДДС.  Приложените  оферти  да  са  актуални  към  датата  на  подаване  на
проектното предложение – във срок на валидност.
12.  да  се  представи:  Техническа  спецификация  за  всяка  машина,
съоръжение,  оборудване  и  обзавеждане,  включени  в  проектното
предложение.  (Приложимо е  в  случай,  че  проектът  включва  разходи за
машини, съоръжения, оборудване).
13. да се представи: Справка за съществуващия и нает персонал към края
на предходната спрямо кандидатстването календарна година (по образец,
Приложение №15 от документи за попълване) коректно попълнена, както и
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд, или Ведомост за заплати (което е приложимо). 
14. да се представи: Декларация за неприложимост за документите, които
не  са  приложими  за  конкретното  проектно  предложение,  попълнена  и
подписана от  кандидата  (по  образец Приложение №17 от документи  за
попълване).
15.  да  се  представи  обосновка  на  съответствието  на  проектното
предложение с „хоризонталните политики” на ЕС, заложени в стратегията
за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.”

BG06RDNP001-
19.187-0008-
M001  от
15.05.2019 г.

BG06RDNP001-
19.187-0008 
„Закупуване на 
медицинско 
оборудване и 
обзавеждане за 
кабинет на 
общопрактикуващ 
лекар”

1.  да  се  представи:  Форма  за  наблюдение  и  оценка  на  проектни
предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“ ОТ Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР
2014-2020 г.  с коректно попълнени данни в т.14.
2. да се представи: Декларация за неприложимост за документите, които не
са  приложими  за  конкретното  проектно  предложение,  попълнена  и
подписана от  кандидата  (по  образец Приложение №17 от документи  за
попълване).
3.  да  се  представи:  Коректно  попълнен  Бизнес  план  (по  образец,
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Приложение № 7а от документите за попълване) с подпис/и, печат на всяка
страница и сканиран.
4. да се представи:  Коректно попълнени Таблиците от бизнес плана (по
образец Приложение № 7б) попълнени и във формат „xls” или „xlsx”.
5. да се представи: Отчет за приходи и разходи за предходната финансова
година, оформен съгласно ЗС - с подписи от Ръководител и Съставител и
печат.
6.  да  се  представи:  Справка  за  дълготрайни  материални  активи  –
приложение  към  счетоводния  баланс,  към  датата  на  подаване  на
проектното предложение.
7.  да  се  представи:  -  Отправени  от  кандидата  запитвания  за  оферти,
съгласно  образеца  Приложение  №  16  за  Доставка  на  медицинско
оборудване и обзавеждане за кабинет на общопрактикуващ лекар;
- Най-малко по три оферти за консултантски услуги, ведно с отправени от
кандидата запитвания за оферти съгласно образеца Приложение № 16.
8. да се изиска от кандидата да представи: Решение на кандидата за избор
на изпълнител за консултантски услуги.
9. да се представи: Справка за съществуващия и нает персонал към края на
предходната  спрямо  кандидатстването  календарна  година  (по  образец,
Приложение  №15  от  документи  за  попълване)  и  към  справката  да  се
представи Отчет за заетите лица, средствата  за работна заплата и други
разходи за труд, или Ведомост за заплати.
10.  да  се  представи  пояснителна  информация  за  констатираното
несъответствие - Посочената обща целева стойност на индикаторът "Общо
инвестиции  в  лева  /публични  и  частни/  "  не  съответства  на  сумата  на
инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане по проекта

Уведомления  за  установените  нередовности  и  представяне  на  допълнителна  информация  и
документи са изпратени на кандидатите на 15.05. 2019 г.

Уведомленията съдържат и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да
доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата както и, че отстраняването на
нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.

За краен срок, в който кандидатите следваше да изпратят своите отговори, заедно с необходимите
документи,  прикачени в  ИСУН 2020 бе  определена  датата  22.05.2019 г.  /седем дни от  изпращане  на
писмата в ИСУН 2020/.

За  проект:  BG06RDNP001-19.187-0002  „Доставка  и  монтаж  на  машина  за  производство  на
бетонови  елементи”  кандидатът  ДЕНИС-Въльо  Мирчев  ЕТ,  изпрати  и  прикачи  допълнителната
пояснителна информация на 21.05.2019 г.

За  проект:  BG06RDNP001-19.187-0003  "Изграждане  на  складова  сграда  и  основен  ремонт  на
съществуващ склад към магазин и закупуване на хладилна камера" кандидатът Елка Велчева – ПВ  ЕТ,
изпрати и прикачи допълнителната пояснителна информация на 22.05.2019 г.

За  проект:  BG06RDNP001-19.187-0003  "Изграждане  на  складова  сграда  и  основен  ремонт  на
съществуващ склад към магазин и закупуване на хладилна камера" кандидатът Елка Велчева – ПВ  ЕТ,
изпрати и прикачи допълнителната пояснителна информация на 21.05.2019 г.

За  проект:  BG06RDNP001-19.187-0004  „Закупуване  на  багер  с  челен  товарач  за  ремонт  на
напоителни системи и земни работи” кандидатът ИРИПРО  ЕООД, изпрати и прикачи допълнителната
пояснителна информация на 22.05.2019 г.

За проект: BG06RDNP001-19.187-0005 „Закупуване на телескопичен товарач за специализирани
услуги”  кандидатът  ФАРМСЪРВИЗ   ЕООД  не  изпрати  своя  отговор  и   не  прикачи  изисканите
допълнителни документи и информация до 22.05.2019 г.
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За проект: BG06RDNP001-19.187-0008 „Закупуване на медицинско оборудване и обзавеждане за
кабинет на общопрактикуващ лекар” кандидатът  Амбулатория за индивидуална практика за първична
извънболнична медицинска помощ – д-р Таня Георгиева, изпрати и прикачи допълнителната пояснителна
информация на 22.05.2019 г.

На 23.05.2019 г.  Председателят на комисията прие отговорите на кандидатите и активира отново
оценителните листи.

Оценителите продължиха своята работа.  До 28.05.2019 г.  бяха приключени всички оценителни
листи. Преди приключването бе допусната техническа грешка от двама от оценителите които прекъснаха
своите  оценки  вместо  да  ги  приключат.  Във  връзка  с  това  и  след  уведомяване  на  председателя  по
електронната поща, същия продължи оценителните листове и те бяха успешно приключени.

На  29.05.2019  г.  в  офиса  на  МИГ  бе  проведено  заседание  за  обобщаване  на  резултатите  от
извършената проверка за административно съответствие и допустимост.

 На база оценителните листи, комисията взе следните решения:
Решение 1: Следните подадени проектни предложения: 
BG06RDNP001-19.187-0002  „Доставка  и  монтаж  на  машина  за  производство  на  бетонови

елементи” с кандидат ДЕНИС-Въльо Мирчев 
BG06RDNP001-19.187-0003  "Изграждане на складова сграда и основен ремонт на съществуващ

склад към магазин и закупуване на хладилна камера" с кандидат  Елка Велчева – ПВ  ЕТ
 BG06RDNP001-19.187-0004  „Закупуване  на  багер  с  челен  товарач  за  ремонт  на  напоителни

системи и земни работи” с кандидат ИРИПРО  ЕООД
 BG06RDNP001-19.187-0008 „Закупуване на медицинско оборудване и обзавеждане за кабинет на

общопрактикуващ  лекар”  кандидатът   Амбулатория  за  индивидуална  практика  за  първична
извънболнична медицинска помощ – д-р Таня Георгиева

 съдържат необходимата информация за извършване на оценка за административно съответствие и
допустимост. Комисията приема, че приложените документи и допълнителна информация към проектите
са редовно подадени, отстраняването на нередовностите не е довело до подобряване на качеството на
проектните предложения и те съответстват на Насоките за кандидатстване. Всички  подадени документи,
независимо дали са подадени като приложение към формуляра за кандидатстване или са представени на
етап комуникация, се считат за редовни.
Гласували: „За“ – 3 гласа, „Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма.
Решението се приема единодушно.  

Решение  2: Проект:  BG06RDNP001-19.187-0005  –  „Закупуване  на  телескопичен  товарач  за
специализирани  услуги” с  кандидат  ФАРМСЪРВИЗ   ЕООД  не  преминава  етап  административно
съответствие и допустимост и не подлежи на техническа финансова оценка.

Мотиви  на  Комисията  за  отхвърляне  на  проектното  предложение  на  етап  оценка  за
административно съответствие и допустимост:

На етап подаване на проектното предложение, както и на етап комуникация, не са представени или
са попълнени некоректно следните изискуеми документи за проектното предложение: 

1. Таблица за допустими инвестиции, Приложение № 1а - некоректно посочен приложимия режим
на държавни помощи.

2.  Декларация  за  липса  или  наличие  на  двойно  финансиране  по  проекта  Приложение  №  5  -
некоректно попълнени данни.

3. Декларация за нередности Приложение № 6 - некоректно попълнена
4. Бизнес план Приложение № 7а - с некоректно посочена сумата на инвестицията и непопълнена

Таблица Б2 "Заетост" .
5. Таблиците от бизнес плана Приложение № 7б с некоректно посочени всички разходи по чл. 20,

ал. 1 на Наредба № 22, за които се кандидатства за подпомагане по проекта .
6.  Неприложен Отчет за  приходи и разходи за  предходната  финансова година или за  последен

приключен междинен период. 
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7.  Неприложена  Справка  за  дълготрайни  материални  активи  –  приложение  към  счетоводния
баланс, към датата на подаване на проектното предложение.

8. Неприложено Банково извлечение към представената Фактура за извършени преди подаване на
проектното предложение към стратегията за ВОМР разходи за консултантски услуги.

9.  Неприложена  Декларация  от  оферентите,  „че  са  информирани,  че  нямат  предимство  пред
останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление №
160 на МС от 01.07.2016 г., в случай че са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ”

10. Неприложена информация по т.10. План за външно възлагане" от проектното предложение 
11.  Неприложени най-малко по три оферти за  консултантски услуги  с  актуални към датата  на

подаване на проектното предложение – във срок на валидност.
12.  Неприложени  Техническа  спецификация  за  всяка  машина,  съоръжение,  оборудване  и

обзавеждане, включени в проектното предложение. 
13.  Неприложена Справка за  съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо

кандидатстването календарна година, Приложение №15 
14.  Неприложена  Декларация  за  неприложимост  за  документите,  които  не  са  приложими  за

конкретното проектно предложение Приложение №17 
15.  Липса  на  обосновка  на  съответствието  на  проектното  предложение  с  „хоризонталните

политики” на ЕС, заложени в стратегията за ВОМР на „МИГ- Стралджа 2016г.”
Съгласно УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ с рег.№ BG06RDNP001-

19.187-0005-M001/15.05.2019 г. в указаният срок до 22.05.2019 г., Кандидатът не е представил изискуемите
документи  в  системата  ИСУН  2020  чрез  секция  „Комуникация“.  На  основание  чл.  18.  (2)  от
Постановление  № 162  от  5  юли  2016 година  за  определяне  на  детайлни правила  за  предоставяне  на
безвъзмездна  финансова  помощ  по  програмите,  финансирани  от  Европейските  структурни  и
инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. неотстраняването на нередовностите в срок води до
прекратяване на производството по отношение на кандидата.
Гласували: „За“ – 3 гласа, „Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма.

Решението се приема единодушно.  

Решение 3: Проект: BG06RDNP001-19.187-0001  „Създаване на пътна помощ в с. Зимница, общ.
Стралджа,  област  Ямбол”  с  кандидат  „Т-РЕКС  ПАУЪР”  ЕООД не  преминава  етап  административно
съответствие и допустимост и не подлежи на техническа финансова оценка.

Мотиви  на  Комисията  за  отхвърляне  на  проектното  предложение  на  етап  оценка  за
административно съответствие и допустимост:
Проектното предложение включва дейност по закупуване на "транспосртно средство за пътна помощ".
Съгласно т.14.3. от Условия за допустимост и обосносваност на разходите за закупуване на нови машини и
оборудване, този вид транспортни средства не попада в изброените допустими транспортни средства, за
които се предвижда финансиране по програмата. Проектното предложение, не отговаря на критериите за
административно съответствие и допустимост и следва да бъде отхвърлено, тъй като предвижда категория
разход, недопустим за финансиране.
Гласували: „За“ – 3 гласа, „Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма.

Решението се приема единодушно.  

Решение  4: Проект:  BG06RDNP001-19.187-0006  „Основен  ремонт  на  съществуваща  сграда  и
закупуване  на оборудване  за  ремонтна работилница за  земеделска техника” с  кандидат ЕТ „Радостин
Радостинов Вълчев” не преминава етап административно съответствие и допустимост и не подлежи на
техническа финансова оценка.

Мотиви  на  Комисията  за  отхвърляне  на  проектното  предложение  на  етап  оценка  за
административно съответствие и допустимост:
Направената  проверка  на  място  е  констатирала  извършени  строителни  дейности,  за  които  е
кандидатствано в проекта. По правилата на мярката за инвестиции и допустими разходи не се приемат
работи,  услуги  и  материали  за  дейности  завършени  преди  подаването  на  проектното  предложение  и

11



            
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016г."

подписването на договора с МИГ "Стралджа". Съгласно количествено-стойностната сметка, от общо 131
849,78 лева за СМР, досега са изразходвани и инвестирани повече от 36038,23 лева 
Не са представени всички задължително изискуеми документи по мярката: 
"Декларация  за  неприложимост  за  документите,  които  не  са  приложими  за  конкретното  проектно
предложение." Приложение № 17, Декларацията данни от НСИ, Приложение № 8 , Декларацията по чл. 19
и 20 от ЗЗЛД, съгласно Приложение № 12 , Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните
данни съгласно Приложение №12, Декларация за липса на двойно финансиране по проекта - приложение
№ 5,  Бизнес  план  (по  образец,  Приложение  № 7а,  Приложение  № 8а  и  Справка  Приложение  № 8б,
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"
Приложение №13 са представени некоректно
 Не са представени предварителни или окончателни договори за строителство, услуги и доставки – обект
на  инвестицията,  с  подписи/печати  и  сканирани  във  формат  „pdf“.  Не  е  представен  договор  за  СМР,
Приложени са само количествени сметки в „xls”. Представени са само по една оферта за всеки разход, за
който НЕ Е посочен код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции, ведно с отправени
от кандидата запитвания за оферти съгласно образеца Приложение № 16. Не е представено Решение на
кандидата за избор на доставчик/изпълнител за всеки разход. Представен е документ за ползване на земя с
изтекъл срок. Не е представен oдобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект"
или "Работен проект,  Приложеното Разрешение за  строеж №19/  18.07.2007 г.  е  с  изтекъл срок.  Не  са
представени са подробни Количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от
правоспособно лице..  Представен е  само каталог  за  индустриални инструменти и  машини за  2019 от
Евромаркет. 
Предлагаме отхвърляне на проектното предложение, на етап АСД, без разглеждане на останалите части на
оценителските листи, тъй, като искането на нови документи ще изопачи правилата на програмата.
Гласували: „За“ – 3 гласа, „Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма.

Решението се приема единодушно.  

Решение 5: Проект: BG06RDNP001-19.187-0007  „Закупуване на мобилна сцена и мултимедийно
оборудване  за  провеждане  на  мероприятия  на  открито”  с  кандидат  „Скай  Мултиплекс”  ЕООД не
преминава етап административно съответствие и допустимост и не подлежи на техническа финансова
оценка.

Мотиви  на  Комисията  за  отхвърляне  на  проектното  предложение  на  етап  оценка  за
административно съответствие и допустимост:
Посочената  в  документ "Основна информация за  проектното предложение" дейност по КИД 93.29,  за
която се кандидатства не отговаря на дейността описана в бизнес-плана. 
От представените таблици в раздел "Разходи" от Бизнес плана, посочените разходи са експлоатационни в
резултат от ползването на мобилната сцена и не кореспондират с разходите и приходите от дейността
"Организирани мероприятия на открито". 
От  дейностите,  описани  в  бизнес-плана  може  да  се  направи  извод,  че  мобилната  сцена  ще  бъде
предоставяна за ползване за организирани мероприятия на открито. Тази дейност не попада в дейностите,
допустими  за  финансиране.  Проектното  предложение,  състоящо  се  от  представен  Формуляр  за
кандидатстване  и  приложени  към  него  документи,  не  отговаря  на  критериите  за  административно
съответствие и допустимост и следва да бъде отхвърлено. 
Гласували: „За“ – 3 гласа, „Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма.

Решението се приема единодушно.  
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Решение 6: Проект: BG06RDNP001-19.187-0009 „Оборудване на мобилна лаборатория по трудова
медицина” с кандидат СТАБО ЕЛ ЕООД не преминава етап административно съответствие и допустимост
и не подлежи на техническа финансова оценка.

Мотиви  на  Комисията  за  отхвърляне  на  проектното  предложение  на  етап  оценка  за
административно съответствие и допустимост:
В Проектното предложение, в Бюджет - II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, в т. 2 е предвиден за
закупуване Подвижен състав към мобилна лаборатория по трудова медицина - Шкода Фабия Едишън-
Комби.  Този  разход  е  недопустим  съгласно  подраздел  14.3  на  Условията  за  кандидатстване.  Не  е
допустима  поправка  на  проектното  предложение  в  част  Бюджет  -  II.  РАЗХОДИ  ЗА  МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ чл. 20, ал. 1, т. 1 Инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013; РДП0
 Група II КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ: В проектното предложение не са включени за закупуване
транспортни, вкл. превозни средства, освен машини, описани като допустими в т.1 от подраздел 14.3. на
Условията за кандидатстване, или ако са включени те са изцяло за сметка на кандидата.
 Проектното  предложение  се  отхвърля,  тъй  като  не  отговаря  на  критериите  за  административно
съответствие  и  допустимост,  съгласно  Условията  за  кандидатстване  с  проектни  предложения  за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 чрез подхода ВОМР по мярка 6.4.1.
„Инвестиционна  подкрепа  за  неземеделски  дейности“  от  Стратегия  за  водено  от  общностите  местно
развитие на „МИГ-СТРАЛДЖА 2016г.“, 
Гласували: „За“ – 3 гласа, „Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма.

Решението се приема единодушно.  

4. Резултати от проведена оценка за административно съответствие и допустимост.

4.1. Проекти отговарящи на критериите за административно съответствие и допустимост,
които  се  допускат  до  техническа  и  финансова  оценка,  включително  размер  на  финансовата
помощ, която се предлага за одобрение:

Кандидат Проект
Регистраци

онен №

Размер на
предложената за
одобрение БФП

Резултат

ДЕНИС-Въльо 
Мирчев ЕТ

„Доставка  и  монтаж  на
машина  за  производство
на бетонови елементи”

BG06RDNP00
1-19.187-0002

114 975,00 лв. Преминава

Елка Велчева – ПВ  
ЕТ

"Изграждане  на  складова
сграда  и  основен  ремонт
на съществуващ склад към
магазин  и  закупуване  на
хладилна камера"

BG06RDNP00
1-19.187-0003

97 173,22 лв. Преминава

ИРИПРО  ЕООД „Закупуване  на  багер  с
челен  товарач  за  ремонт
на  напоителни  системи  и
земни работи”

BG06RDNP00
1-19.187-0004

98 043,75 лв. Преминава

Амбулатория  за
индивидуална
практика  за  първична
извънболнична
медицинска  помощ  –
д-р Таня Георгиева

„Закупуване  на
медицинско оборудване и
обзавеждане за кабинет на
общопрактикуващ лекар”

BG06RDNP00
1-19.187-0008

36 077,49 лв. Преминава
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4.2. Проекти  неотговарящи  на  критериите  за  административно  съответствие  и
допустимост:

Кандидат Проект
Регистрационе

н №
Резултат

„Т-РЕКС ПАУЪР” 
ЕООД
 

Създаване на пътна помощ в с. 
Зимница, общ. Стралджа, област 
Ямбол”

BG06RDNP001-
19.187-0001

Не преминава

ФАРМСЪРВИЗ  ЕООД „Закупуване на телескопичен товарач
за специализирани услуги”

BG06RDNP001-
19.187-0005

Не преминава

ЕТ „Радостин 
Радостинов Вълчев”

„Основен  ремонт  на  съществуваща
сграда и закупуване на оборудване за
ремонтна работилница за  земеделска
техника”

BG06RDNP001-
19.187-0006

Не преминава

„Скай Мултиплекс” 
ЕООД

„Закупуване  на  мобилна  сцена  и
мултимедийно  оборудване  за
провеждане  на  мероприятия  на
открито”

BG06RDNP001-
19.187-0007

Не преминава

СТАБО ЕЛ ЕООД „Оборудване на мобилна лаборатория
по трудова медицина”

BG06RDNP001-
19.187-0009

Не преминава

Оценката  за  административно съответствие  и  допустимост  на  проектните  предложения  се  извърши в
периода 18.04.2019 г.  – 28.05.2019 г.

Изготвени бяха:
Списък на проектните предложения (във формат “xls”) допуснати до следващ етап на оценка.
Списък на предложените за отхвърляне на етап ОАСД проектни предложения и основанието за

отхвърлянето им. (във формат “xls”)
Списък на оттеглените проектните предложения (във формат “xls”).

За  проведеното  заседание  относно  отчитане  резултатите  от  извършената  проверка  за
административно съответствие и допустимост е съставен Протокол №2/29.05.2019 г.

  
На  30.05.2019  г.  в  офиса  на  МИГ  бе  проведено  заседание   на  комисията  за  обобщаване  на

резултатите  от  извършената  техническа  и  финансова  оценка  на  преминалите  АСД  проектни
предложения.

След  приключване  на  работата  на  членовете  на  КППП  по  проверката  за  АСД  на  проектни
предложения  по  процедурата  и  генериране  на  обобщена  оценка  в  системата  ИСУН  2020,
администраторите  на  оценителната  сесия  пристъпиха  към   автоматично  разпределение  на
проектните  предложения  за  извършване  на  техническа  и  финансова  оценка.  Разпределението
беше  извършено  автоматично  в  23:23  часа  на  28.05.2019 г..  За  извършване  на  техническа  и
финансова оценка проектните предложения се разпределиха както следва:

Проектно предложение
Член на КПППРег. номер Наименование

BG06RDNP001-
19.187-0002

„Доставка  и  монтаж  на  машина  за
производство на бетонови елементи”

Либерт Петков Явашев(l.yavashev) 
Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)
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BG06RDNP001-
19.187-0003

"Изграждане на складова сграда и основен
ремонт на съществуващ склад към магазин
и закупуване на хладилна камера"

Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)
Марияна Янева 
Саваклиева(M.Savaklieva)

BG06RDNP001-
19.187-0004

„Закупуване  на  багер  с  челен  товарач  за
ремонт  на  напоителни  системи  и  земни
работи”

Либерт Петков Явашев(l.yavashev)
Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)

BG06RDNP001-
19.187-0008

„Закупуване  на  медицинско  оборудване  и
обзавеждане  за  кабинет  на
общопрактикуващ лекар”

Либерт Петков Явашев(l.yavashev)
Марияна Янева 
Саваклиева(M.Savaklieva)

Техническата и финансова оценка на всяко проектно предложение се извърши от двама
членове на Комисията с право на глас, независимо един от друг, като членовете, представляващи
публичния сектор  няма включени в КППП.

Системата  ИСУН 2020  генерира  оценителен  лист  на  съответния  оценител  и  проектно
предложение въз основа на въведените в процедурата оценителни таблици. Извършената оценка
се документира чрез попълване на оценителен лист за ТФО в ИСУН 2020. 

Техническата  и  финансова  оценка  е  оценка  по  същество  на  проектните  предложения,
която се извърши в съответствие с  критериите за оценка на проектите,  съгласно Насоките за
кандидатстване по конкретната процедура.
В  резултат  на  извършената  техническа  и  финансова  оценка  на  проектните  предложения  по
Процедура чрез подбор на проектни предложения   BG06RDNP001-19.187   МИГ-Стралджа 2016г. –
Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-
Стралджа 2016г.” е извършена обобщена ТФО на 29.05.2019 г..

Окончателната оценка е средно аритметично от оценките на двамата оценители. Нямаше
разлика между двете оценки в оценителните листи.

Резултати от проведена техническа и финансова оценка и 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 е както следва:

ПП рег.№ Кандидат Наименование Обща
стойност на

проекта (лв.)

БФП (лв.) Средно
аритметичен
брой точки

BG06RDNP0
01-19.187-
0003

Елка Велчева – 
ПВ  ЕТ

"Изграждане  на
складова  сграда  и
основен  ремонт  на
съществуващ склад към
магазин и закупуване на
хладилна камера"

129 564,29 97 173,22 45,0

BG06RDNP0
01-19.187-
0008

Амбулатория  за
индивидуална
практика  за
първична
извънболнична
медицинска
помощ – д-р Таня
Георгиева

„Закупуване  на
медицинско  оборудване
и  обзавеждане  за
кабинет  на
общопрактикуващ
лекар”

48 103,32 36 077,49 45,0

BG06RDNP0 ДЕНИС-Въльо „Доставка  и  монтаж  на 153 300,00 114 975,00 42,5
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01-19.187-
0002

Мирчев ЕТ машина за производство
на бетонови елементи”

BG06RDNP0
01-19.187-
0004

ИРИПРО  ЕООД „Закупуване  на  багер  с
челен товарач за ремонт
на  напоителни  системи
и земни работи”

130 725,00 98 043,75 25,0

Средставата за финансиране на одобрените четири проектни предложения надвишават наличния
бюджет  по  мярката   от  360 000,00  лв.  Поради  това  бе  изготвен  и  списък  с  резервни  проектни
предложения

5. Резултати  от  повторно  проведена  оценка  за  техническа  и  финасова  оценка  на
проектните предложения по процедурата.

Съгласно  Уведомително  писмо  от  ДФЗ  №20/подмярка  19.2  от  15.10.2020  г.,  Протокол  от
заседание на УС от 16.11.2020 г. и Заповед  № 14/16.11.2020 г.  на Председателя на УС на „МИГ-
Стралджа  2016г.”  за  рестартирането  на  техническа  и  финансова  оценка  /ТФО/  на  проектни
предложения  по  процедура  BG06RDNP001-19.187   МИГ-Стралджа  2016г  бе  извършена  повторна
техническа и финансова оценка /ТФО/оценка 
Междувременно постъпиха молба  с вх.№25/18.11.2019 г. за оттегляне на проектното предложение
№ BG06RDNP001-19. 187-0004 „Закупуване на багер с челен товарач за ремонт на напоителни системи
и земни работи” с  кандидат  ИРИПРО  ЕООД, и Заявление с вх.№35/16.11.2020 г. за оттегляне на
проектното предложение   № BG06RDNP001-19. 187-0009 „Оборудване на мобилна лаборатория за
трудова медицина” с кандидат СТАБО ЕЛ ЕООД 

Разпределението беше извършено автоматично на 23.11.2020 г.. За извършване на техническа и
финансова оценка проектните предложения се разпределиха ръчно както следва:

Проектно предложение
Член на КПППРег. номер Наименование

BG06RDNP001-19.187-0002 „Доставка  и  монтаж  на  машина  за
производство на бетонови елементи”

Либерт Петков 
Явашев(l.yavashev)

BG06RDNP001-19.187-0002 „Доставка  и  монтаж  на  машина  за
производство на бетонови елементи”

Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)

BG06RDNP001-19.187-0003 "Изграждане на складова сграда и основен
ремонт на съществуващ склад към магазин
и закупуване на хладилна камера"

Десислава Иванова 
Гайдарова(D.Gaydarova)

BG06RDNP001-19.187-0003 "Изграждане на складова сграда и основен
ремонт на съществуващ склад към магазин
и закупуване на хладилна камера"

Марияна Янева 
Саваклиева(M.Savaklieva)

BG06RDNP001-19.187-0008 „Закупуване  на  медицинско  оборудване  и
обзавеждане  за  кабинет  на
общопрактикуващ лекар”

Либерт Петков 
Явашев(l.yavashev)

BG06RDNP001-19.187-0008 „Закупуване  на  медицинско  оборудване  и
обзавеждане  за  кабинет  на
общопрактикуващ лекар”

Марияна Янева 
Саваклиева(M.Savaklieva)
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Техническата и финансова оценка на всяко проектно предложение се извърши от двама
членове на Комисията с право на глас, независимо един от друг, като членовете, представляващи
публичния сектор  няма включени в КППП.

Системата  ИСУН 2020  генерира  оценителен  лист  на  съответния  оценител  и  проектно
предложение въз основа на въведените в процедурата оценителни таблици. Извършената оценка
се документира чрез попълване на оценителен лист за ТФО в ИСУН 2020. 

Техническата  и  финансова  оценка  е  оценка  по  същество  на  проектните  предложения,
която се извърши в съответствие с  критериите за оценка на проектите,  съгласно Насоките за
кандидатстване по конкретната процедура.
В  резултат  на  извършената  техническа  и  финансова  оценка  на  проектните  предложения  по
Процедура чрез подбор на проектни предложения   BG06RDNP001-19.187   МИГ-Стралджа 2016г. –
Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-
Стралджа 2016г.” е извършена обобщена ТФО на 29.11.2020 г..

Окончателната оценка е средно аритметично от оценките на двамата оценители. Нямаше
разлика между двете оценки в оценителните листи.

Резултати от проведена техническа и финансова оценка и 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 е както следва:

ПП рег.№ Кандидат Наименование Обща
стойност на

проекта (лв.)

БФП (лв.) Средно
аритметичен
брой точки

BG06RDNP0
01-19.187-
0002

ДЕНИС-Въльо 
Мирчев ЕТ

„Доставка  и  монтаж  на
машина за производство
на бетонови елементи”

153 300,00 114 975,00 60,0

BG06RDNP0
01-19.187-
0003

Елка Велчева – 
ПВ  ЕТ

"Изграждане  на
складова  сграда  и
основен  ремонт  на
съществуващ склад към
магазин и закупуване на
хладилна камера"

129 564,29 97 173,22 45,0

BG06RDNP0
01-19.187-
0008

Амбулатория  за
индивидуална
практика  за
първична
извънболнична
медицинска
помощ – д-р Таня
Георгиева

„Закупуване  на
медицинско  оборудване
и  обзавеждане  за
кабинет  на
общопрактикуващ
лекар”

48 103,32 36 077,49 45,0

Средставата  за  финансиране  на  одобрените  четири  проектни  предложения  не  надвишават
наличния бюджет по мярката  от 360 000,00 лв. 

6. Приложения:

1. Заповед 3/ 11.04.2019 г.  за назначаване на КППП  
2. Декларации за липса на конфликт на интереси, безпристрастност и поверителност 
3. Протокол от проведената оценка
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4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.
5. Списък на предложените за отхвърляне на  проектни предложения.
6. Списък на резервни проектни предложения.
7.  Заповед  № 14/16.11.2020 г.  на Председателя на УС на „МИГ-Стралджа 2016г.” за рестартирането на
техническа и финансова оценка /ТФО/
8. 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 след повторната оценка.
9. Списък на оттеглените проектните предложени след повторната оценка
10.  Списък  на  предложените  за  отхвърляне  проектни  предложения  и  основанието  за
отхвърлянето им след повторната оценка

Членове на КППП:

Председател на КППП, без право на глас:……………………………….

                                                                              /Щерьо Черногоров/

 Секретар на КППП, без право на глас: …………………………………

                                                                           /Иванка Георгиева/

 Членове с право на глас:    1………………………………

                                                       /Десислава Гайдарова/

                                                2………………………………

                                                      /Либерт Явашев/

                                             

                                                3……………………………….

                                                     /Марияна Саваклиева/
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Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД


	За проект: BG06RDNP001-19.187-0002 „Доставка и монтаж на машина за производство на бетонови елементи” кандидатът ДЕНИС-Въльо Мирчев ЕТ, изпрати и прикачи допълнителната пояснителна информация на 21.05.2019 г.
	За проект: BG06RDNP001-19.187-0005 „Закупуване на телескопичен товарач за специализирани услуги” кандидатът ФАРМСЪРВИЗ ЕООД не изпрати своя отговор и не прикачи изисканите допълнителни документи и информация до 22.05.2019 г.

