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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

от 14.03.2022 год. 

 

на Комисията за подбор на проектни предложения  

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

 

 

 

Провеждане на етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“ 

 

Проверката за спазването на срока за подаване на проектните предложения е 

извършена от оценителната комисия на проведеното на 04.02.2022 г. заседание от 

въвеждащо обучение. 

Комисията констатира, че в ИСУН 2020 е регистрирано едно проектно 

предложение, като същото е подадено в рамките на крайния срок за подаване на 

проектни предложения – 31.01.2022 г., 17:00 часа. 

 

 

Таблица : Регистрирани проектни предложения в ИСУН 2020: 

 

Рег. № на проектното 

предложение: 
Име на кандидата: 

Дата и час на 

регистриране: 

BG06RDNP001-19.544-0001 

Диана Борисова Стоянова 

(Булстат за свободни 

професии (ЕГН): 

7404016677) 

31.01.2022 г., 

11:18 ч. 
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Заключение от етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“ 

 

• Проектни предложения, предложени за отхвърляне 

 

При извършената оценка на етап „АСД“ по процедура № BG06RDNP001-19.544 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ КППП предлага 1 (едно) проектно предложение. 

 

 

Таблица : Проектни предложения, предложени за отхвърляне: 

 

ПП рег. номер Кандидат Основание за отхвърляне 

BG06RDNP001

-19.544-0001 

Диана 

Борисова 

Стоянова 

Проектното предложение не отговаря на Критериите за 

административно съответствие и допустимост и същото следва 

да бъде отхвърлено, със следните мотиви: 

1. Съгласно т. 21 от Условията за кандидатстване „Ред за оценяване 

на проектните предложения“ когато при оценката се установи 

липса на документи и/или друга нередовност, Комисията за подбор 

на проектни предложения изпраща на кандидата уведомление за 

установените нередовности и определя разумен срок за тяхното 

отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. 

Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на 

нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата.  

Във връзка с проведена комуникация № BG06RDNP001-19.544-

0001-M001 в рамките на указания в Уведомителното писмо краен 

срок не е постъпил отговор от кандидата; 

2. Във формуляра за кандидатстване не е попълнена цялата 

изискуема информация, съгласно Условията за кандидатстване по 

настоящата процедура; 

3. Не са представени документи, имащи задължителен характер и 

непредставянето на които води до отхвърляне на проектното 

предложение съгласно Критериите и методика за оценка на 

административното съответствие и допустимост, Приложение № 1 

към Условията за кандидатстване; 

4. Не е доказана липсата на обстоятелства по т. 11.2. Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по 

настоящата процедура - липса на основание за отстраняване и 

липсата на обстоятелства за свързаност на кандидата; 

5. Не е доказана липса на двойно финансиране; 

6. Не е доказана липса на изкуствено създадени условия; 

7. Не са изпълнени условията за допустимост на дейностите 

съгласно т. 2 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване; 
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8. Не са изпълнени условията за допустимост на дейностите 

съгласно т. 5 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване.   

9. Не са изпълнени условията за допустимост на разходите съгласно 

т. 8 от раздел 14.2 от Условията за кандидатстване. 

 

 

• Оттеглени проектни предложения 

 

При извършената оценка на етап „АСД“ по процедура № BG06RDNP001-19.544 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, няма оттеглени проектни предложения. 

 

• Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 

 

Въз основа на извършената оценка на етап „ОАСД“ по процедура № 

BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, няма проектни предложения, 

предложени за по-нататъшна оценка. 

 

Списъкът с резултати от извършена проверка за административно съответствие и 

допустимост по процедура № BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е публикуван в 

публичния модул на ИСУН 2020, раздел "Справки" на адрес:  

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=db3DAmWWbuA%3D&res

ultType=g2Fc088IRqc%3D 

 

На интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен, в модул „ВОМР“, под-модул 

„Оперативни програми“, категория „Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ е публикуван Списък на проектните предложения, които не 

се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG06RDNP001-19.544 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“: 

 

http://www.migradomir.org/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-

%d0%bd%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d

1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%b8-3.html 

 

 

Заключение 

 

• Брой проектни предложения предложени за финансиране – 0 броя. 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=db3DAmWWbuA%3D&resultType=g2Fc088IRqc%3D
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=db3DAmWWbuA%3D&resultType=g2Fc088IRqc%3D
http://www.migradomir.org/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%b8-3.html
http://www.migradomir.org/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%b8-3.html
http://www.migradomir.org/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%b8-3.html
http://www.migradomir.org/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%b8-3.html
http://www.migradomir.org/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%b8-3.html
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• Брой проектни предложения предложени за отхвърляне – 1 брой. 

• Одобрена сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата след 

приключване на първия краен срок – 0,00 лева. 

• Обща налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата  – 

195 580,00 лева. 

 

Въз основа на извършената оценка по настоящата процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, няма предложени 

за финансиране проектни предложения. 

 

• Предложени за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да 

бъде предоставена за всяко от тях 

 

 

 

Таблица: Списък на предложените за финансиране проектни предложения, 

подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова 

помощ, която да бъде предоставена за всяко предложение 

 

№ 

к

л

а

с

и

р

а

н

е 

Проект

но 

предло

жение 

№ 

 

Наимено 

вание на 

кандида

та 

Средноа

ритмети

чна 

оценка 

(брой 

точки) 

Искана 

сума на 

БФП (лв.) 

БФП след 

корекции 

(лв.) 

Общ 

бюджет 

по 

проекта 

(първона 

чален) 

Общ 

размер на 

бюджета 

(препо 

ръчан) 

Съф

инан 

сира

не 

% на 

БФП 

 НП НП НП НП НП НП НП НП НП 

 

 

• Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, 

които успешно са преминали оценяването, но за които не достига 

финансиране 

 



 

 

 
 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. 

5 

В резултат на извършената оценка в рамките на финансовия ресурс по 

процедурата няма проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за 

които да не е достигнало финансиране по процедура за подбор на проекти 

BG06RDNP001-19.544, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. 

 

 

Таблица: Списък на резервните проектни предложения, които успешно са 

преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда 

на тяхното класиране 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Среден 

резултат 

(брой 

точки) 

Общо 

допустими 

разходи на 

проекта 

(лв.) 

Общ 

размер 

на БФП 

(лв.) 

% на 

БФП 

спрямо 

ОДР 

 НП НП НП НП НП НП НП 

 

 

• Предложени за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им 

 

В резултат на извършената оценка в рамките на финансовия ресурс по 

процедурата е отхвърлено 1 /едно/ проектно предложение, което не е преминало 

етапа на „Оценка на административното съответствие и допустимост“. 

 

 

Таблица: Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основанието за отхвърлянето им 

 

ПП рег. номер Кандидат Основание за отхвърляне 

BG06RDNP001

-19.544-0001 

Диана 

Борисова 

Стоянова 

Проектното предложение не отговаря на Критериите за 

административно съответствие и допустимост и същото следва 

да бъде отхвърлено, със следните мотиви: 

1. Съгласно т. 21 от Условията за кандидатстване „Ред за оценяване 

на проектните предложения“ когато при оценката се установи 

липса на документи и/или друга нередовност, Комисията за подбор 

на проектни предложения изпраща на кандидата уведомление за 

установените нередовности и определя разумен срок за тяхното 

отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. 

Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на 
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нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата.  

Във връзка с проведена комуникация № BG06RDNP001-19.544-

0001-M001 в рамките на указания в Уведомителното писмо краен 

срок не е постъпил отговор от кандидата; 

2. Във формуляра за кандидатстване не е попълнена цялата 

изискуема информация, съгласно Условията за кандидатстване по 

настоящата процедура; 

3. Не са представени документи, имащи задължителен характер и 

непредставянето на които води до отхвърляне на проектното 

предложение съгласно Критериите и методика за оценка на 

административното съответствие и допустимост, Приложение № 1 

към Условията за кандидатстване; 

4. Не е доказана липсата на обстоятелства по т. 11.2. Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по 

настоящата процедура - липса на основание за отстраняване и 

липсата на обстоятелства за свързаност на кандидата; 

5. Не е доказана липса на двойно финансиране; 

6. Не е доказана липса на изкуствено създадени условия; 

7. Не са изпълнени условията за допустимост на дейностите 

съгласно т. 2 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване; 

8. Не са изпълнени условията за допустимост на дейностите 

съгласно т. 5 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване.   

9. Не са изпълнени условията за допустимост на разходите съгласно 

т. 8 от раздел 14.2 от Условията за кандидатстване. 

 

 

• Оттеглени по време на оценката проектни предложения  

 

В резултат на извършената оценка на проектните предложения в рамките на 

финансовия ресурс по процедурата няма оттеглени от кандидатите проектни 

предложения по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.544, Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

 

Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.544-S1-RR2 е генериран в ИСУН 

2020 на 14.03.2022 г.  

 

Преписът-извлечение съответства на взетите решения и е идентичен с текста от 

Оценителния доклад от 14.03.2022 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, , Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“. 


