
 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 

Днес, 31 август 2020г. от 12:30 ч. в офиса на МИГ Тервел-Крушари се проведе 

заседание на Управителния съвет, свикано от Председателя на Управителния съвет г-

н Живко Георгиев, при дневен ред: 

 

I. 1. Одобряване на доклад от проведената оценка на подадени 

проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.338  на МИГ 

Тервел-Крушари Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство 

в територията“ -Втори прием: С Начало: 27.04.2020 г. и Краен срок: 

17.06.2020г. 17:30 часа. 

2. Вземане на решение за подкрепа на проекти от СВОМР по Подмярка 

19.7.6.  

II. 1. Одобряване на доклад от проведената оценка на подадени 

проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.407 на МИГ 

Тервел-Крушари Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства – С Начало на приема: 27.05.2020 г. и Краен срок: 

24.07.2020г 17:30 часа. 

2. Вземане на решение за подкрепа на проекти от СВОМР по 

Подмярка 4.1.  

 

III. 1. Одобряване на доклад от проведената оценка на подадени 

проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.418 на МИГ 

Тервел-Крушари Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности"– Начало: 08.06.2020 г./Краен срок: 31.07.2020г 

17:30 часа. 

2.Вземане на решение за подкрепа на проекти от СВОМР по Подмярка 

6.4.  

 

IV. Други. 

 

На заседанието присъстваха Председателя на УС - Живко Георгиев и членовете 

на УС: Митко Ненов – Представител на „ТРИАДА“ ООД  и Невена Денева – 

Представител на НЧ „Димитър Дончев“.  

Заседанието има кворум и може да взема решения.  

На заседанието присъстваха  Невена Кирова – изпълнителен директор,  

Даниела Николова – експерт по прилагане на СВОМР и Председател на КППП и на 



Трите Процедури, Стоян Дамянов– координатор на МИГ и Секретар в КППП и на 

Трите Процедури. 

По т.1 от дневния ред – В качеството си на председател на КППП – Даниела 

Николова запозна членовете на УС с резултатите от извършените оценки от 

Комисията за подбор на проектни предложения, определена със Заповед № 

29/20.07.2020г. на председателя на УС.  Тя представи пред членовете на 

Управителния съвет резултатите от работата на комисията, отразени в подписаните 

три броя протоколи и обобщени в Оценителен доклад от проведена оценителна 

сесия Номер: BG06RDNP001-19.338-S1, Процедура: МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ 

Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство в територията“ 

Председателят на Комисията подробно запозна членовете на УС с подадените 

проектни предложения по процедурата за прием,  

Номер на ПП Наименование 

Кандидат 
Дата на 
регистрация 

Регистраци 
онен статус 

Име 

Булстат 
/ЕИК/ 
ЕГН 

Идентифи-
катор 

  

BG06RDNP001-
19.338-0001 

„Дивите растения 
като храна – 
опознаване, 
популяризиране и 
съхранение на 
местното 
биоразнообразие 
и кулинарна 
традиция в 
община Крушари“ 

ФОНДАЦИЯ 
КРУГА  ЕИК 176587010 

17.06.2020 
19:31 Регистрирано 

BG06RDNP001-
19.338-0002 

ФЕСТИВАЛ НА 
БЯЛАТА ЖЪТВА - 
ЗА ЗЕМЯТА, 
ДОБРУДЖАНЕЦА 
И ХЛЯБА 

ОБЩИНА 
ТЕРВЕЛ  ЕИК 000852925 

16.07.2020 
16:29 Регистрирано 

BG06RDNP001-
19.338-0003 

„ПРАЗНИК НА 
ГЪРНЕТАТА – 
КУЛИНАРНАТА 
АКАДЕМИЯ ДА 
ДОБРУДЖА“ 

ОБЩИНА 
КРУШАРИ  ЕИК 000852754 

17.07.2020 
16:25 

Регистрирано 

BG06RDNP001-
19.338-0004 

ФЕСТИВАЛ 
„ПРОЛЕТНИЦИ 
ЗА СИТА ЗИМА“ 

ОБЩИНА 
КРУШАРИ  ЕИК 

Булстат: 
000852754 

17.07.2020 
16:27 

Регистрирано 

BG06RDNP001-
19.338-0005 

Подобряване на 
материално-
техническата база 
на седемте 
читалища от 
Община Крушари 
чрез закупуване 
на обзавеждане и 
оборудване 

ОБЩИНА 
КРУШАРИ  ЕИК 000852754 

17.07.2020 
16:28 

Регистрирано 

BG06RDNP001-
19.338-0006 

„НЕВИДИМИТЕ 
СЪКРОВИЩА НА 
ДОБРУДЖА“ 

ОБЩИНА 
КРУШАРИ  ЕИК 000852754 

17.07.2020 
17:24 

Регистрирано 

 
Председателя информира, че по време на приема не са подадени проектни предложения 

след определения ред и не са оттегляни. 

Подробно се представиха Етапите на работа на КППП, направените 

констатации, проведената комуникация с кандидатите, и взетите Решения. 



Представиха се резултатите от проведената оценка за Административно 

съответствие и допустимост на подадените проекти: 

 

На базата на приключените оценителни листа по ОАСД на шестте проекта, 

комисията  

РЕШИ: 

1. Преминават ОАСД (оценка за административно съответствие и допустимост) 6 

(шест) от общо 6 (шест) подадени и оценени проектни предложения: 

2. Поради констатирани недопустими дейности и разходи по подадено проектно 

предложение Рег №BG06RDNP001-19.338-0006 „НЕВИДИМИТЕ СЪКРОВИЩА НА 

ДОБРУДЖА“, да се извърши корекция на бюджета на същото, като се редуцират 

разходите за организираното участие в Румъния на стойност 15 786,66 лв., които 

са недопустими. Корекцията е с цел спазване на  Условия за допустимост на 

дейностите от Условията за кандидатстване по мярката „ Допустими са 

дейности, извършвани на територията на МИГ Тервел - Крушари– територията 

на общините Тервел и Крушари, в рамките на административните граници на 

общините и всички населени места."  

3. Дейността на оценителната комисия да продължи с Техническа и финансова 

оценка на преминалите етапа на ОАСД проектни предложения.  

 

В резултат на взетите решения, на 26.08.2020 г. Предателят и Секретарят на КППП 

са извършили редакция на бюджета  на проектно предложение с Рег №BG06RDNP001-

19.338-0006 „НЕВИДИМИТЕ СЪКРОВИЩА НА ДОБРУДЖА“ 

 

Оценителите са извършили  ТФО По КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ съгласно Условията за кандидатстване; 
 

Критерии за оценка ТОЧКИ 

1.Проектът е за популяризиране и подобряване на културното наследство 20 

2.Проектът е за популяризиране на културното наследство на малцинствени 

общности 

20 

3.Проектът е за провеждане на традиционно за територията събитие 20 

4.Проектът е за популяризиране, социализиране, подобряване на условията на обект 

-  представляващ историческа забележителност 

20 

5.Проектът е за популяризиране, социализиране, подобряване на условията на обект 

-  представляващ природна забележителност 

20 

Общо 100 

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават 

минимален брой от 20 точки.  



Праг за преминаване – 20 точки 

Максимален праг-100 точки 

* Ще  бъдат финансирани проектите до изчерпване на бюджета за приема по подмярката.  

 ** В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки и за 

които не достигат средства, същите ще бъдат финансирани с по-нисък интензитет на 

финансовата помощ, (намален пропорционално, спрямо общата стойност на проектното 

предложение) след писмено съгласие на кандидатите и предоставен допълнителен финансов 

анализ на проекта . Ако кандидат/и откаже да бъде финансиран с по-нисък интензитет на 

финансовата помощ, това не пречи на другия /те кандидат/и да бъдат финансирани с вече 

определения по-нисък интензитет на финансовата помощ. Средствата от отказал се кандидат се 

прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На 26.08.2020 г. Председателя на КППП е извършил  „Обобщена оценка тип ТФО“ и „Комплексно класиране“ на преминалото  ТФО 

проектно предложение, в резултат на което се е получило следното класиране на проектите в ИСУН..  

Поре

ден 

номе

р Статус 

Одобрено 

БФП 

(лв.) Процедура Номер на ПП Наименование Кандидат 

Дата на 

регистрация 

Стат

ус 

Анули

рано 

класир

ане Обобщена оценка 

1 Одобрено 26 750,00 "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 

„Подкрепа за поддържане, възстановяване 

и подобряване на културното и природното 

наследство в територията „ 

BG06RDNP001-

19.338-0002 

ФЕСТИВАЛ НА 

БЯЛАТА ЖЪТВА - 

ЗА ЗЕМЯТА, 

ДОБРУДЖАНЕЦА... 

ОБЩИНА 

ТЕРВЕЛ 

16.07.2020 

16:29 

Регис

трира

но 

Не 

Тип 

Прем

инава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 100 
 

2 Одобрено 29 400,00 "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 

„Подкрепа за поддържане, възстановяване 

и подобряване на културното и природното 

наследство в територията „ 

BG06RDNP001-

19.338-0003 

„ПРАЗНИК НА 

ГЪРНЕТАТА – 

КУЛИНАРНАТА 

АКАДЕМИЯ НА 

ДО... 

ОБЩИНА 

КРУШАРИ 

17.07.2020 

16:25 

Регис

трира

но 

Не 

Тип 

Прем

инава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 100 
 

3 Одобрено 27 140,00 "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 

„Подкрепа за поддържане, възстановяване 

и подобряване на културното и природното 

наследство в територията „ 

BG06RDNP001-

19.338-0004 

ФЕСТИВАЛ 

„ПРОЛЕТНИЦИ ЗА 

СИТА ЗИМА“ 

ОБЩИНА 

КРУШАРИ 

17.07.2020 

16:27 

Регис

трира

но 

Не 

Тип 

Прем

инава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 100 
 

4 Одобрено 25 621,49 "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 

„Подкрепа за поддържане, възстановяване 

и подобряване на културното и природното 

наследство в територията „ 

BG06RDNP001-

19.338-0005 

Подобряване на 

материално-

техническата база на 

сед... 

ОБЩИНА 

КРУШАРИ 

17.07.2020 

16:28 

Регис

трира

но 

Не 
Тип 

Преми

нава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 100 
 

5 Одобрено 29 298,00 "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 

„Подкрепа за поддържане, възстановяване 

и подобряване на културното и природното 

наследство в територията „ 

BG06RDNP001-

19.338-0001 

„Дивите растения 

като храна – 

опознаване, 

популяри... 

ФОНДАЦИЯ 

КРУГА 

17.06.2020 

19:31 

Регис

трира

но 

Не 
Тип 

Преми

нава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 80 
 

6 Одобрено 9 375,00 "МИГ Тервел - Крушари" Подмярка 19.7.6 

„Подкрепа за поддържане, възстановяване 

и подобряване на културното и природното 

наследство в територията „ 

BG06RDNP001-

19.338-0006 

„НЕВИДИМИТЕ 

СЪКРОВИЩА НА 

ДОБРУДЖА“ 

ОБЩИНА 

КРУШАРИ 

17.07.2020 

17:24 

Регис

трира

но 

Не 
Тип 

Преми

нава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 60 
 



В резултат на приключване на  ТФО на 26.07.2020 г., Комисията единодушно е 

взела следното  

РЕШИ: 

1. Класира  на Първо място със 100 т. проект № BG06RDNP001-19.338-0002 
ФЕСТИВАЛ НА БЯЛАТА ЖЪТВА - ЗА ЗЕМЯТА, ДОБРУДЖАНЕЦА И ХЛЯБА 

С  Кандидат ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 
  Стойност на одобрената сума на БФП - 27 140,00лв. 

 

2. Класира  на Второ място със 100 т. проект № BG06RDNP001-19.338-0003 
„ПРАЗНИК НА ГЪРНЕТАТА – КУЛИНАРНАТА АКАДЕМИЯ НА ДОБРУДЖА“С   

С Кандидат ОБЩИНА КРУШАРИ 
 Стойност на одобрената сума на БФП - 29 400,00 лв. 

 

3. Класира  на Трето място със 100 т. проект № BG06RDNP001-19.338-0004 
ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“ 

С Кандидат ОБЩИНА КРУШАРИ 
 Стойност на одобрената сума на БФП – 27140,00 лв. 
 

4. Класира  на Четвърто място със 100 т. проект №BG06RDNP001-19.338-
0005 „Подобряване на материално-техническата база на седемте читалища от 
Община Крушари чрез закупуване на обзавеждане и оборудване“ 

С  Кандидат ОБЩИНА КРУШАРИ 
 Стойност на одобрената сума на БФП - 25 621,49лв. 

 

5. Класира  на Пето място с 80 т. проект № BG06RDNP001-19.4338-0001 
„Дивите растения като храна – опознаване, популяризиране и съхранение на 
местното биоразнообразие и кулинарна традиция в община Крушари“ 

С  ФОНДАЦИЯ „КРУГА“ 
Стойност на одобрената сума на БФП - 29 298,00лв. 

 

6. Класира  на Шесто място със 60 т. проект № BG06RDNP001-19.418-0006 
„НЕВИДИМИТЕ СЪКРОВИЩА НА ДОБРУДЖА“ 

С  Кандидат ОБЩИНА КРУШАРИ 
 Стойност на одобрената сума на БФП - 9 375,00лв. 

 
 

На базата на това решение и при спазване на Процедурата за оценка на 
проекти, Комисията е изготвила Списък на предложените за финансиране проектни 
предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG06RDNP001-19.338  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство в територията „. Работата на комисията е приключила на 26.07.2020 
г. 

Изпълнителния директор на МИГ представи на УС следната информация относно 

проведената процедура, одобрените проекти и заложените в стратегията суми за 

финансиране по подмярка 19.7.6 

 

Общ размер на безвъзмездната Общ размер на Общ размер на 



финансова помощ по СВОМР безвъзмездната финансова 

помощ по проведената 

процедура 

остатъчния ресурс по 

Подмярка 19.7.6 

150 000 лв. 147 974,49 лв. 2025,51 

100% 98,65% 1,35% 

Общ брой подадени проекти – 6 бр. 

По т. I. Във връзка с представената информация в Окончателния доклад от 
проведената оценителна сесия по Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.338 на МИГ Тервел-
Крушари Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство в територията“,  
Управителният съвет взе единодушно следното   

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява Доклада на Комисията назначена със Заповед № 
29/20.07.2020г. на председателя на УС за подбор на проектни 
предложения от проведената оценителна сесия по Процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-
19.338  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство в територията“,   

2. Одобрява сумата с размер на  147 974,49 лв. безвъзмездна 
финансова помощ, представляваща  100% от общата стойност на 
подадените проекти  за финансиране съгласно Списъка на 
одобрените проекти. 

 

 

По т. II. 

В качеството си на председател на КППП – Даниела Николова запозна 

членовете на УС с резултатите от извършените оценки от Комисията за подбор на 

проектни предложения, определена със Заповед № 30/24.07.2020г. на председателя 

на УС.  Тя представи пред членовете на Управителния съвет резултатите от 

работата на комисията, отразени в подписаните три броя протоколи и обобщени в 

Оценителен доклад от проведена оценителна сесия Номер: BG06RDNP001-19.407-

S1, Процедура: МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства – С Начало на приема: 27.05.2020 

г. и Краен срок: 24.07.2020г 17:30 часа, Председателят на Комисията 

подробно запозна членовете на УС с подадените проектни предложения по 

процедурата за прием. 

 

Номер на ПП Наименование 

Кандидат 

Дата на 

регистрация 

Регистраци 

онен статус 

Име 

Булстат 

/ЕИК/ 

ЕГН Идентификатор 
  



BG06RDNP001-

19.407-0001 

Закупуване на 

телескопичен 

товарач и 

фуражосмесител за 

нуждите на 

животновъдна 

ферма в село 

Кочмар, община 

Тервел 

Земеделски 

стопанин 

Румяна 

Петкова 

Русева  ЕГН 6802217910 

22.07.2020 

15:59 Регистрирано 

BG06RDNP001-

19.407-0002 

Модернизация на 

животновъдното 

стопанство на ЗП 

Николай Колев 

ЗП 

НИКОЛАЙ 

ТОШКОВ 

КОЛЕВ ЕГН 9109247901 

24.07.2020 

16:11 Регистрирано 

 

По време на приема не са подадени проектни предложения след определения ред и не са 

оттегляни. 

 

Подробно се представиха Етапите на работа на КППП, направените 

констатации, проведената комуникация с кандидатите, и взетите Решения. 

Представиха се резултатите от проведената оценка за Административно 

съответствие и допустимост на подадените проекти: 

 

На базата на приключените оценителни листа по ОАСД на двата проекта, КППП 

единодушно  

РЕШИ: 

1. Преминават ОАСД (оценка за административно съответствие и допустимост) 2 

(два) от общо 2 (два) подадени и оценени проектни предложения: 

2. Дейността на оценителната комисия да продължи с Техническа и финансова оценка 

на преминалите етапа на ОАСД проектни предложения.  

 

BG06RDNP001-19.407-0001 

Закупуване на телескопичен товарач и 

фуражосмесител за нуждите на животновъдна ферма в 

село Кочмар, община Тервел 

BG06RDNP001-19.407-0002 
Модернизация на животновъдното стопанство на ЗП 

Николай Колев 

 

Оценителите са извършили  ТФО По КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ съгласно Условията за кандидатстване; 
 



№ Критерии за ОЦЕНКА Точки

1

Проектът е за животновъдство или пчеларство, трайни насаждения

(без черупкови), етерично-маслени култури или

зеленчукопроизводство (без тикви).

20

2 Проектът е за инвестиции, насочени към биологично производство 10

3 Размерът на стопанството в евро е: до 25

3.1.   от 8 000 до 25 000 СПО 25

3.2.  от 25 000 до 50 000 СПО 20

3.3.  от 50 000 до 75 000 СПО 15

3.4.   от 75 000 до 100 000 СПО 10

3.5.  от 100 000 до 150 000 СПО 5

3.6.   над 150 000 СПО  0

4 Проектът е за инвестиции за строителство на дълготрайни активи 15

5 Проектът е за инвестиции, свързани с напояване 10

6 Проектът създава допълнителна заетост за не по-малко от 3 души 10

7 Проектът е на млади земеделски стопани на възраст до 40 г. 5

8
Проектът е на стопани, които не са кандидатствали и/или

реализирали проекти до момента
5

 
Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават 
минимален брой от 20 точки. 
* Допустимо е да изберете съответствие само с един от критериите 3 „Размерът на 
стопанството в евро“!!! 
Праг за преминаване – 20 точки 
Максимален праг-100 точки 
** Ще  бъдат финансирани проектите до изчерпване на бюджета за приема по подмярката.  
 *** В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки и за 
които не достигат средства, същите ще бъдат финансирани с по-нисък интензитет на 
финансовата помощ, (намален пропорционално, спрямо общата стойност на проектното 
предложение) след писмено съгласие на кандидатите и предоставен допълнителен финансов 
анализ на проекта . Ако кандидат/и откаже да бъде финансиран с по-нисък интензитет на 
финансовата помощ, това не пречи на другия /те кандидат/и да бъдат финансирани с вече 
определения по-нисък интензитет на финансовата помощ. Средствата от отказал се 
кандидат се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти. 

 

Към 31.08.2020 г. оценителите са приключили оценителните си листи по ТФО. 

 

 

 



На 31.08.2020 г. Председателя на КППП е извършил  „Обобщена оценка тип ТФО“ и „Комплексно класиране“ на преминалото  ТФО 

проектно предложение, в резултат на което се е получило следното класиране на проектите в ИСУН..  

Поре

ден 

номе

р Статус 

Одобрено 

БФП 

(лв.) Процедура Номер на ПП Наименование Кандидат 

Дата на 

регистрация 

Анули

рано 

класир

ане Обобщена оценка 

1 Одобрено  

79 157,77 
BG06RDNP001-19.407 BG06RDNP001-

19.407-0002 
Закупуване на : РУЛОННА 

СЛАМОПРЕСА  

ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ   

КОФА УНИВЕРСАЛНА   

ВИЛИЦА ЗА СИЛАЖ  

ЩИПКА ЗА РУЛОННИ БАЛИ 

  

Основен ремонт покривна 

конструкция на сграда/хангар/ 

в имот с идентификатор 

51812.40.156 по КК на с. Нова 

Камена, общ. Тервел  

НИКОЛА

Й 

ТОШКО

В КОЛЕВ 

-  

Земеделс

ки 

стопанин 
 

  

Тип 

Прем

инава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 45 
 

2 Одобрено 79 500,00 BG06RDNP001-19.407 BG06RDNP001-

19.407-0001 
 

Закупуване на телескопичен 

товарач и фуражосмесител. 

РУМЯНА 

ПЕТКОВ

А 

РУСЕВА 

- 

Земеделс

ки 

стопанин 
 

  

Тип 

Прем

инава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 25 
 



В резултат на приключване на  ТФО на 31.08.2020 г., Комисията единодушно е 

взела следното  

РЕШИ: 

1. Класира  на Първо място с 45 т. проект № BG06RDNP001-19.407-0002 
„Модернизация на животновъдното стопанство на ЗП Николай Колев“ 

 С  Кандидат ЗП Николай Колев 
  Стойност на одобрената сума на проекта – 158 315,54 лв. 

Стойност на одобрената сума на БФП – 79 157,77 лв. – 50% 

2. Класира  на Второ място с 25 т. проект № BG06RDNP001-19.407-0001 
„Закупуване на телескопичен товарач и фуражосмесител за нуждите на 
животновъдна ферма в село Кочмар, община Тервел“ 

С Кандидат ЗП  Румяна Петкова Русева  
Стойност на одобрената сума на проекта – 159 000,00 лв. 
Стойност на одобрената сума на БФП – 79 500,00 лв. – 50% 

 
На базата на това решение и при спазване на Процедурата за оценка на 

проекти, Комисията е изготвила Списък на предложените за финансиране проектни 
предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG06RDNP001-19.407  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.1 „Подкрепа за 
инвестиции в земеделски стопанства „. Работата на комисията е 
приключила на 31.08.2020 г. 

Изпълнителния директор на МИГ представи на УС следната информация 

относно проведената процедура, одобрените проекти и заложените в стратегията 

суми за финансиране по подмярка 4.1. 

 

Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по остатъка 

от СВОМР 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ по проведената 

процедура 

Общ размер на 

остатъчния ресурс по 

Подмярка 19.7.6 

158 960 лв. 158 657,77 лв. 302,23 

100% 99,81% 0,19% 

Общ брой подадени проекти – 2 бр. 

Изпълнителния директор представи и следната информация на  УС. 

По Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства „ 

Това е Втори прием на проекти по Подмярка 4.1, който се проведе в резултат на 
промяна в Стратегията, състояща се от прехвърляне на неусвоен остатъчен финансов 
ресурс от подмярка 4.2. 
Финансов ресурс – 908 400,00 лв. 
Остатъчен ресурс – 302,23 лв.  
Общо подадени проекти по Подмярка 4.1 – 19 бр. 
Сключени договори с ДФЗ – 12 бр. 

 

По т. II. Във връзка с представената информация в Окончателния доклад от 

проведената оценителна сесия по Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.407 на МИГ Тервел-

Крушари Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ ,  Управителният съвет взе единодушно следното   



РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява Доклада на Комисията назначена със Заповед № 30/24.07.2020г. на 

председателя на УС за подбор на проектни предложения от проведената оценителна 

сесия по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG06RDNP001-19.407  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“  

2. Одобрява сумата с размер на  158 657,77 лв. безвъзмездна финансова помощ, 

представляваща  50% от общата стойност на подадените проекти  за финансиране 

съгласно Списъка на одобрените проекти. 

 

 

По т. III. 

В качеството си на председател на КППП – Даниела Николова запозна членовете 

на УС с резултатите от извършените оценки от Комисията за подбор на проектни 

предложения, определена със Заповед № 31/31.07.2020г. на председателя на УС.  Тя 

представи пред членовете на Управителния съвет резултатите от работата на 

комисията, отразени в подписаните три броя протоколи и обобщени в Оценителен 

доклад от проведена оценителна сесия Номер: 418 на МИГ Тервел-Крушари 

Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"– 

Начало: 08.06.2020 г./Краен срок: 31.07.2020г 17:30 часа. 

 Председателят на Комисията подробно запозна членовете на УС с подадените 

Председателят на КППП информира, че по процедура BG06RDNP001-19.418- (в 

регламентирания срок от 08.06.2020г. до 31.07.2020 е регистрирано 1 (едно) проектно 

предложение: 

 

Номер на ПП Наименование 

Кандидат 

Дата на 

регистрация 

Регистраци 

онен статус 

Име 

Булстат 

/ЕИК/ 

ЕГН Идентификатор 
  

BG06RDNP001-

19.418-0001 

„Закупуване на 

специализирано 

оборудване за 

автосервиз в 

гр.Тервел“ 

ЕТ „Ненка-

69-Николай 

Ненов”  

 ЕИК 203855501 

31.07.2020 

10:17 Регистрирано 

 

През периода на приема не са подадени проектни предложения след определения срок и не са 

оттегляни. 

 

Работата на комисията е започнала на 03.08.2020 г. Подробно се представиха 

Етапите на работа на КППП, направените констатации, проведената комуникация с 

кандидатите, и взетите Решения. 

Представиха се резултатите от проведената оценка за Административно 

съответствие и допустимост на подадените проекти: 

На базата на приключените оценителни листа по ОАСД на 24.08.2020 г. , КППП 

единодушно  



 

 

 

РЕШИ: 

1. Преминава ОАСД (оценка за административно съответствие и допустимост) 1 (един) 

от общо 1 (един) подаден и оценен проект: 

2. Дейността на оценителната комисия да продължи с Техническа и финансова оценка 

на преминалите етапа на ОАСД проектни предложения.  

 

BG06RDNP001-19.418-

0001 
„Закупуване на специализирано оборудване за автосервиз в 

гр.Тервел““ 

 

В резултат на приключване на оценителните листи и взетите решения, председателят на 

КППП на 24.08.2020 г. извърши Обобщена ОАСД и се направи ново разпределение за 

извършване на  ТФО. 

 
Оценителите са извършили  ТФО По КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ съгласно Условията за кандидатстване; 
 

 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧ

КИ  

1 Проектът е за инвестиции в производствена дейност  20 

2 Проектът създава заетост чрез нови работни места (по технологичен проект): 

o  2  работни места 

o от 3 до 5 работни места 

o от 6 до 10 работни места   

до 20 

10 

15 

20 

3 1/3 или повече от новосъздадените работни места са за лица от уязвимите и 

малцинствени групи    

10 

 

4 Мобилни услуги, или 

Услугата се ползва от населението на няколко населени места  

15 

10 

5 Създаване на нови услуги за територията на общината, или 

Нова услуга за населеното място  

10 

5 

6 Проектът е за надграждане/подобряване на съществуваща дейност/услуга  10 

7 Проекти на жени и/или млади хора  (до 40 г.) 10  

8 Проектът е на кандидат, който не е кандидатствал и/или  реализирал проекти до 

момента 

5 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален 

брой от 20 точки.  

Праг за преминаване – 20 точки Максимален праг-100 точки 

* Ще  бъдат финансирани проектите до изчерпване на бюджета за приема по подмярката.  

 ** В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки и за които не 

достигат средства, същите ще бъдат финансирани с по-нисък интензитет на финансовата помощ, 

(намален пропорционално, спрямо общата стойност на проектното предложение) след писмено съгласие на 

кандидатите и предоставен допълнителен финансов анализ на проекта . Ако кандидат/и откаже да бъде 

финансиран с по-нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия /те кандидат/и да 

бъдат финансирани с вече определения по-нисък интензитет на финансовата помощ. Средствата от 

отказал се кандидат се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти. 

 

Към26.08.2020 г. оценителите са приключили оценителните си листи по ТФО. 

 



 



На 26.08.2020 г. Председателя на КППП е извършил  „Обобщена оценка тип ТФО“ и „Комплексно класиране“ на преминалото  ТФО 

проектно предложение, в резултат на което се е получило следното класиране на проектите в ИСУН. 

 

 

 

№ Статус 

Одобрено 

БФП 

(лв.) Процедура Номер на ПП Наименование Кандидат 

Дата на 

регистрация Обобщена оценка 

1 Одобрено 20 941,20 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности" 

BG06RDNP001-19.418-0001 „Закупуване на 

специализирано 
оборудване за 

автосе... 

ЕТ „Ненка-69-

Николай Ненов” 

31.07.2020 

10:17 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 25 
 

 

 

 



В резултат на приключване на  ТФО на 26.08.2020 г., Комисията единодушно е 

взела следното  

РЕШИ: 

1. Класира  на Първо място със 25 т. проект № BG06RDNP001-19.418-0001 
„Закупуване на специализирано оборудване за автосервиз в гр.Тервел“ 

С  Кандидат ЕТ „Ненка-69-Николай Ненов” 

 Стойност на одобрената сума на проекта – 29 916,00  лв. 
Стойност на одобрената сума на БФП – 20 941,20 лв. – 70% 
 
На базата на това решение и при спазване на Процедурата за оценка на проекти, 

Комисията е изготвила Списък на предложените за финансиране проектни 
предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG06RDNP001-19.418 на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 6.4. Работата на 
комисията е приключила на 26.08.2020 г. 

Изпълнителния директор на МИГ представи на УС следната информация 

относно проведената процедура, одобрените проекти и заложените в стратегията суми 

за финансиране по подмярка 6.4. 

 

Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по остатъка 

от СВОМР 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ по проведената 

процедура 

Общ размер на 

остатъчния ресурс по 

Подмярка 19.7.6 

26 800,00 лв. 20 941,20 лв. 5858,80 лв. 

100% 78,14% 21,86% 

Общ брой подадени проекти – 1 бр. 

Изпълнителния директор представи и следната информация на  УС. 

По Подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". 

Това е Трети прием на проекти по Подмярка 6.4. 

Финансов ресурс – 683 000 лв. 
Остатъчен ресурс – 5858,80 лв.  
Общо подадени проекти по Подмярка 6.4 –10 бр. 
Сключени договори с ДФЗ – 0 бр. 

 

По т. III. Във връзка с представената информация в Окончателния доклад от 

проведената оценителна сесия по Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG06RDNP001-19.418 на МИГ Тервел-Крушари 

Подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", 

Управителният съвет взе единодушно следното   

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява Доклада на Комисията назначена със Заповед № 31/31.07.2020г. 

на председателя на УС за подбор на проектни предложения от проведената 

оценителна сесия по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG06RDNP001-19.418  на МИГ Тервел-Крушари Подмярка 6.4 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". 

2. Одобрява сумата с размер на  20 941,20 лв. безвъзмездна финансова помощ, 

представляваща  70% от общата стойност на подадените проекти  за 

финансиране съгласно Списъка на одобрените проекти. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на 

УС.  

 

 

Председател: 

Инж. Живко Георгиев       ………………………….. 

 

Членове на УС:  

Невена Денева       ……………………………… 

  

Митко Ненов …………………………… 


