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ОЦЕНИТЕЛЕН  
ДОКЛАД  №2 

 

 

 

НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (КППП)  
ПО ПРОЦЕДУРА  с код в ИСУН2020 BG06RDNP001-19.224 - S2 

Процедура: Процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  

Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства 

Оценителна сесия  BG06RDNP001-19.224-S2 

 

Срок на повторна  
оценка 

01.06.2021г.   
съгласно Заповед на Председателя на УС на МИГ   

Период на нова оценка, 

класиране и изготвяне 
на оценителен доклад  

30.04.2021-28.05.2021г. 

  

Етапи на оценка Дата Уведомително писмо изх.№01-6300/528 от 23.04.2021г. (вх.№21-1251/27.04.2021) на Изп.Директор  на ДФ „Земеделие“ 

27.04.2021, Срок за изпълнение - 30 

(тридесет) работни дни Решения на УС на МИГ: № УС-40.208 за преразглеждане на процедурата и № УС-40.209 за състава на КППП  28.04.2021 

Заповед за сформиране на Комисия №З-127 29.04.2021г. Активиране на оценителна сесия 29.04.2021г. Период на изпълнение на етап ТФО преразглеждане 30.04.2021-10.05.2021г. Класиране и Публикуване  10.05.2021 Оценителен доклад 28.05.2021г. 
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Днес, 28.05.2021г,  се състави настоящия Оценителен доклад, във връзка с приключване на оценка  на етап ТФО, за преразглеждане на проведена процедура за подбор на проектни предложения подадени в рамките на втори краен срок за кандидатстване по процедура  BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково- Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана  по ПРСР 2014-2020 г., съгласно посочените и дадените препоръки в Уведомителното писмо с изх.№01-6300/528 от 23.04.2021г. на ДФЗ за преразглеждане и рестарт  на оценката на етап ТФО по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.224-S2. 

 

I.ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 01.09.2020 г. за Втори прием, съгласно индикативния график за обявяване на прием по мерки от Стратегията за ВОМР. В рамките на обявения срок са подадени по електронен път 3 

(три) проектни предложения от бенефициенти, регистрирани в системата ИСУН2020.  

 

II.СЪСТАВ  НА КОМИСИЯТА. Комисията продължи дейността си в непроменен  състав.  Със Заповед №З-127/29.04.2021 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград“, на основание Решение УС-40.209/28.04.2021г. на УС на МИГ е назначена комисия за подбор на проектни предложения (КППП) с указване на конкретни ангажименти. Съставът на КППП е непроменен, спрямо първоначалното разглеждане от 2020 г, ( Заповед № З-

108/02.11.2020 г.) 

 

III.ОБХВАТ Настоящият Оценителен доклад  обхваща допълнителните дейности, извършени  от КППП през периода  30.04.2021 - 28.05.2021 г., в изпълнение на възложени ангажименти, произтичащи от: 
 Уведомително писмо изх.№01-6300/528 от 23.04.2021г. (вх.№21-1251/27.04.2021) на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за преразглеждане на проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.224-S2; 

 Заповед №З-127/29.04.2021 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград“, на основание Решение УС-40.209/28.04.2021г. на УС на МИГ за указване на конкретни ангажименти към Комисията.  Настоящият доклад е продължение и допълнение на Оценителен доклад, ведно с приложенията към него от КППП, по същата оценителна процедура, одобрен с Решение №УС-35.184/14.12.2020 на УС на МИГ  за процедурата. 
 

IV. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ТФО- 4) Етап  ТФО, преразглеждане на оценка по процедурата протече  през периода 30.04.2021-

10.05.2021г. Този етап обхващаше  повторна оценка на проектно предложение   0005. Подробности по изпълнение на ТФ-Оценка са указани в Протокол № 4-ТФО. 
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На 10.05.2021г., в резултат на извършените действия  на етап ТФО се изготви нова   обобщена оценка- ТФО, съгласно оценките на двама оценители, като са присъдени следните точки 

№ на проектно 
предложение 

Кандидат Присъдени 
точки Резултат ТФО 

BG06RDNP001-19.224-0005 Златна ферма  ЕООД 18 не преминава (<20) За останалите  проектни предложения  остава действаща обобщената ТФО  от 2020г 

 

V. КЛАСИРАНЕ  На 10.05.2021, след извършване на ТФО, е направено класиране в ИСУН2020 на  проектните предложения, съгласно получените точки и методологията за оценка. Класирането е публикувано в Секция „Резултати от оценка“ в Оценителната сесия в ИСУН и е публично достъпно, както и автоматично изпратено до ел. пощи на Кандидатите. 

 Във връзка с изпълнените действия,  Комисия за подбор на проектни предложения 
(КППП) на етап  Техническа и финансова оценка (ТФО-4), в резултат на  
преразглеждане на проектно предложение по оценителна процедура 
BG06RDNP001-19.224- S2 Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства”- Втори прием, прие следното  

РЕШЕНИЕ № 15 

1. Изменя  РЕШЕНИЕ №11, относно присъдени точки на етап ТФО, както 
следва: 

Комисията   по процедура № BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  Златоград, Мярка 4.1 
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства- втори прием,  въз основа на 
извършена обобщена  оценка на етап  ТФО, преразглеждане на проведена процедура за 
подбор на проектни предложения с код в ИСУН2020 по процедура BG06RDNP001-19.224-S2 

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” - Втори прием и 
резултатите от оценката, генерирана в ИСУН2020, присъжда следните точки на 
проектните предложения, съгласно Условията за кандидатстване, както следва: 
 

ПП рег. Номер Кандидат Общ размер 
на БФП (лв.) 

Резултат ТФО-4 

Точки 

BG06RDNP001-19.224-0007 Альоша Цанков Меричев 11380.20 32.00 

BG06RDNP001-19.224-0005 „Златна ферма” ЕООД 85250.00 18.00 

BG06RDNP001-19.224-0006 Валентин Милков Пъчев 95550.00 16.00 
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2. Изменя  РЕШЕНИЕ №12, относно отхвърлени предложения на етап ТФО-4, 

както следва: 
Комисията   по процедура № BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  Златоград, Мярка 4.1 
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”- втори прием,  след извършена 
оценка на етап  ТФО, преразглеждане на проведена процедура за подбор на проектни 
предложения с код в ИСУН2020 по процедура BG06RDNP001-19.224-S2, Мярка 4.1 „Подкрепа 
за инвестиции в земеделски стопанства”- Втори прием, РЕШИ: На основание приложена 
методика „Критерии и методика за оценка на проектни предложения“ от УК отхвърля 
следните проектни предложения на етап Техническа и финансова оценка, с посоченото 
основание: 

ПП рег. номер Кандидат Общ размер 
на БФП (лв.) 

Резултат ТФО 

Точки 

BG06RDNP001-19.224-0005 Златна ферма” ЕООД 85250.00 18.00 

BG06RDNP001-19.224-0006 Валентин Милков Пъчев 95550.00 16.00 

Основание-Съгласно  т.22 от Условията за Кандидатстване по Процедурата, минималният праг за Техническа и финансова оценка е 20 точки. Обобщената техническа и финансова оценка  на посочените проектни предложения е съответно 18 и  16 точки и е под минимално допустимата оценка за качество, в резултат на което предложенията  се отхвърлят на етап ТФО. 
 

3. Отменя свое РЕШЕНИЕ № 13, относно класиране на проектните 
предложения след етап ТФО . 
 

4. Приема ново класиране на проектните предложения след етап ТФО - 4: 

Комисията  по Процедура  № BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  Златоград, Мярка 4.1 
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” – втори прием въз основа на 
преразглеждане на проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в 
ИСУН2020 по процедура BG06RDNP001-19.224- S2, извършена оценка на етап  ТФО  и 
резултатите от оценката, генерирана в ИСУН2020,  класира в низходящ ред, 
проектните предложения,  отговарящи на минималните критерии на Условията за 
кандидатстване, както следва:  

Приложение № ТФО-3А- Класиране на проектните предложения  след етап ТФО  

ПП рег. номер Кандидат 
Одобрена  БФП 

(лв.) 

Съфинанс
иране 

Статус 

Резултат 
ТФО -4 

Точки 

Класи-

ране, 
Пореден 

номер 

BG06RDNP001

-19.224-0007 

Альоша Цанков Меричев 

11 380.20 7 586.80 Одобрено 
32.00 

1 

BG06RDNP001

-19.224-0005 

Златна ферма” ЕООД 

85 250.00 85 250.00 Не преминава 

18.00 
Не 

BG06RDNP001

-19.224-0006 

Валентин Милков Пъчев 

95 550.00 95 550.00 Не преминава 

16.00 
Не  

  

5. Потвърждава РЕШЕНИЕ №14 относно резервни проектни предложения 
Комисията   по процедура № BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  Златоград, 
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Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”- втори прием, 
въз основа на извършена оценка преразглеждане на проведена процедура за 
подбор на проектни предложения на етап  ТФО  и резултатите от оценката, 
генерирана в ИСУН2020, 

 РЕШИ:Няма резервни проектни предложения,  отговарящи на минималните 
критерии и праг, съгласно Условията за кандидатстване, за които не достига 
финансиране. 
 

VI.ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ РАБОТАТА НА КППП: 
 а) Съгласно Решение  №15, т.1  и т.4  на Комисията,  на етап ТФО, определя 1 

(едно)   проектно предложение- BG06RDNP001-19.224-0007, което отговаря на минималните критерии и праг от 20 точки, съгласно Условията за кандидатстване; б) Съгласно Решение  №15, т.2  на Комисията, 2 (две)  проектни предложения: 
BG06RDNP001-19.224-0005  и BG06RDNP001-19.224-0006 са  отхвърлени  на етап  ТФО, поради получени брой точки под минимално допустимия. в) Съгласно Решение  №15, т.3  и т.4 на Комисията,  на етап ТФО, определя  за  финансиране 1 (едно)  проектно предложение, което се класира в низходящ ред. Не са ползвани приоритетни критерии За проектните предложения, предложени  за финансиране по настоящия прием: 

- обща стойност на  отпуснатата БФП  -         11 380.20 лева 

- общ размер на отпуснатите допустимите разходи –                 18 967.00  лева г) Съгласно Решение № 15, т.5   на Комисията,  на етап ТФО, няма  резервни проектни предложения,  които успешно са преминали етапите на оценяване по процедурата,  но за които не достига финансиране. 

 

КОМИСИЯ: 












































