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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

Докладът е одобрен на заседание на  УС  на МИГ Попово 

с решение № 1 по Протокол № 9 от 10.09.2018 г.

До: УС на МИГ Попово 

До: ДФЗ 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

Процедура: BG06RDNP001-19.020- МИГ Попово Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура"

Заповед № 03/23.07.2018 г.
Срок за 
кандидатстване

18.06.2018 г. – 20.07.2018 г.

Днес  04.09.2018 г.,  във връзка с приключване  работата на Комисията за подбор на проектни

предложения  /КППП/,  подадени  в  рамките  на  срока за  кандидатстване  по  процедура  №

BG06RDNP001-19.005- МИГ Попово Подмярка  7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"от СВОМР на МИГ -

Попово, се състави настоящия оценителен доклад. 

Оценката протече в следната последователност:

 

I. Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения 

Процедурата  за  подбор  на  проектни  предложения BG06RDNP001-19.020-  МИГ  Попово

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

по мащаби инфраструктура" е обявена на  18.06.2018 г. с  краен срок за кандидастване 20.07.2018 г.

17:00 ч.

В рамките на този срок са подадени 2 /две/  проектни предложения. 

Кандидат Име на проект
Регистрационен 
№

Дата и час 
на 
регистрация

Общ 
стойност 
на 
проекта в 
лв.

Общ 
размер на
БФП в лв.

Общ размер на 
съфинансиране
лв.

ОБЩИНА
ПОПОВО

"Реконструкция на
южна трибуна
(сектор В) в

Спортен комплекс
- парк „Градска

градина”, гр.
Попово"

BG06RDNP001-
19.020-0001

20.07.2018
13:30

387339,15
лв

387339,15
лв

0,0 лв.

ОБЩИНА
ПОПОВО

"Осигуряване на
достъпна среда в

обществена сграда,
в която се

предоставят услуги
за населението от

Дирекция
"Социално

подпомагане" гр.
Попово и

Дирекция "Бюро
по труда" гр.

Попово"

BG06RDNP001-
19.020-0002

20.07.2018
13:35

95332,51 лв.
95332,51

лв.
0,0 лв.

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

работата на комисията.

II.1. Състав на КППП. 

Съгласно решение по т. 3 от Протокол  № 7 от 23.07.2018 г. на УС на МИГ-Попово и  заповед №

КППП-03/23.07.2018г.  на  Изпълнитеният  директор  на  УС на  СНЦ  „МИГ  –  Попово" е  назначена

Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ в състав :

1. Даниел Ангелов Мисирджиев – Председател на КППП /без право на глас/;

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

2. Димитър Петков Петков – Секретар на КППП /без право на глас/;

3. Гинка Маринова Георгиева – външен експерт-оценител /с право на глас/;

4. Найден Иванов Иванов – член на колективния върховен орган на МИГ /с право на 

глас/;

5. Снежана Богданова Костадинова – външен експерт-оценител /с право на глас/;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:

1. Леман Зейнунова Мюмюнова – член на колективния върховен орган на МИГ /с право на

глас/;

2. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт-оценител /с право на глас/;

3. Станка Стефанова Делчева – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

С писмо с изх. № 19-19-2-01-21/02.08.2018 г. УО на ПРСР е уведомило МИГ-Попово, че няма
да  определя  наблюдатели  по  процедура  BG06RDNP001-19.020-  МИГ  Попово  Подмярка  7.2
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

II.2. Стартиране на работата на комисията. 

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

предложения по настоящата процедура на обучение  проведено на 24.07.2018 г. запознати са с имената

на кандидатите  и са  подписали  декларации за: липса  на  конфликт на  интереси и липса  на  частен

интерес образец на ДФЗ; декларация за неучастие в подготовката на проектите от съответния прием

по образец на ДФЗ; декларация за йерархична зависимост по образец на ДФЗ.

III. Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД)

Оценителната сесия е създадена на  24.07.2018 г.  Оценката на всяко проектно предложение  се

извършва при  спазване  на  критериите  за  оценка,  определени  в  насоките  за  кандидатстване  по

процедурата.

Външните  оценители  са  представили  свидетелства  за  съдимост  и  удостоверения,  че  не  са

поставени под запрещение.

Разпределението на проектните предложения е извършено автоматично.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

Извършената ОАСД  е документирана чрез  попълване на оценителни листове за  проверка на

административно съответствие и допустимост в ИСУН 2020. При извършената проверка е установено,

че  следните  проектни  предложения  отговоря  на  критериите  за  административно  съответствие  и

допустимост и се допускат до техническа и финансова оценка:

Кандидат Проект Регистрационен № Статус

ОБЩИНА
ПОПОВО

"Реконструкция на южна трибуна
(сектор В) в Спортен комплекс -

парк „Градска градина”, гр.
Попово"

BG06RDNP001-19.020-0001 преминава

ОБЩИНА
ПОПОВО

"Осигуряване на достъпна среда в
обществена сграда, в която се

предоставят услуги за населението
от Дирекция "Социално

подпомагане" гр. Попово и
Дирекция "Бюро по труда" гр.

Попово"

BG06RDNP001-19.020-0002 преминава

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

На  28.08.2018 г. по  решение  на  КППП  е  извършено ръчно  разпределение  на  проектните

предложения за ТФО, като е запазено разпределението от ОАСД.

В резултат на извършената оценка, оценителите попълниха оценителни листи за разпределените

им проекти, които са оценени по следният начин: 

Проект Регистрационен № Оценка Средно-
аритметичн

а оценка
"Реконструкция на

южна трибуна (сектор
В) в Спортен комплекс -
парк „Градска градина”,

гр. Попово"

BG06RDNP001-19.020-
0001

53

5455

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

"Осигуряване на
достъпна среда в

обществена сграда, в
която се предоставят

услуги за населението
от Дирекция "Социално

подпомагане" гр.
Попово и Дирекция
"Бюро по труда" гр.

Попово"

BG06RDNP001-19.020-
0002

55

55
55

Проектните предложения отговарят на изискванията за техническа финансова оценка, съгласно

условията за кандидатстване.

V. Резултати от проведена техническа финансова оценка. 

На база получените точки и електронно създаденият оценителен доклад в ИСУН 2020 се получи

следното класиране на проектите в низходящ ред:

№ по
ред

Рег. № Кандидат проект Общ
размер

на
проекта

Общ
размер

на БФП

Точки статус

1
BG06RDNP001-

19.020-0002
Община
Попово

"Осигуряване на
достъпна среда в

обществена сграда,
в която се

предоставят услуги
за населението от

Дирекция
"Социално

подпомагане" гр.
Попово и Дирекция
"Бюро по труда" гр.

Попово"

95332,51
лв.

95332,51
лв. 55 Одобрено

2
BG06RDNP001-

19.020-0001
Община
Попово

"Реконструкция на
южна трибуна
(сектор В) в

Спортен комплекс -
парк „Градска
градина”, гр.

Попово"

387339,15
лв

387339,15
лв 54 Одобрено

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

Общ финансов ресурс по процедурата  -  1 000 000 лв.

С  финансирането  на  2-та  одобрени  проекта  ще  бъде  усвоена  част  от  бюджета  в  размер  на

482 671,66  лв.

Оставащ бюджет по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ-Попово  - 1517 328,34 лв.

VI. Предложения на КППП до УС на МИГ-Попово:

КППП по  процедура №  BG06RDNP001-19.020- МИГ Попово Подмярка  7.2.  „Инвестиции в

създаването,  подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  по  мащаби

инфраструктура"  предлага на УС на МИГ - Попово за одобрение за финансиране 2 проекта.

№
по
ред

Рег. № Кандидат проект Общ
размер

на
проекта

Общ
размер

на БФП

Точки статус

1

BG06RDNP001-
19.020-0002

Община
Попово

"Осигуряване на
достъпна среда в

обществена сграда,
в която се

предоставят услуги
за населението от

Дирекция
"Социално

подпомагане" гр.
Попово и Дирекция
"Бюро по труда" гр.

Попово"

95332,51
лв.

95332,51
лв. 55 Одобрено

2

BG06RDNP001-
19.020-0001

Община
Попово

"Реконструкция на
южна трибуна
(сектор В) в

Спортен комплекс -
парк „Градска
градина”, гр.

Попово"

387339,15
лв

387339,15
лв 54 Одобрено

Изготвил:

Димитър Петков Петков -  Секретар на КППП ............................

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

Членове на КППП:

Даниел Ангелов Мисирджиев - Председател на КППП ............................

Димитър Петков Петков -  Секретар на КППП ............................

Гинка Маринова Георгиева - външен експерт-оценител ............................

Найден Иванов Иванов - член на колективния  върховен орган на МИГ ............................

Снежана Богданова Костадинова - външен експерт-оценител ............................

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26
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