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СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.567  МИГ 

Завет-Кубрат Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”   

Код на процедурата в ИСУН 2020 - № BG06RDNP001 – 19.567 – S1 

Заповед за сформиране на оценителна комисия: № 04/ 02.06.2022 г. на председателя на УС на 

СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“ 

 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР  

НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЗДАДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 04/ 

02.06.2022 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ 

 

 
  
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

1. Да се прекъсне оценителния процес в ИСУН за всички проектни предложения и да се изпратят 

уведомителни писма за нередовности до всички 10 на брой кандидати с проектни предложения по 

процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.567-S1. 

2. Срока за предоставяне на отговор от кандидатите при комуникацията по т. 1 и при други 

последващи комуникации в хода на оценителния процес да е 7 дневен, съгласно реда за оценка, 

описан в т. 21 на Условията за кандидатстване по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.567-S1. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

1. На основание чл. 18 от ПМС 162/2016 г. да се изисква пояснителна информация от всички 

кандидати, за които е констатирана необходимост, включително и от тези, за които са налице 

безспорни доказателства за неотговаряне на изискванията за административно съответствие и 

допустимост по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.567-S1. 

 
 

 

www.eufunds.bg 

         Споразумение за изпълнение на СВОМР на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ № РД 50 – 139 / 21.10.2016 г. 

7330 гр. Завет, обл. Разград, ул. „Лудогорие“ №19 

e-mail: mig_zavet.kubrat@abv.bg, web: www.mig-zavet-kubrat.eu 
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РЕШЕНИЕ № 3 
 

На основание заявено от кандидат „Севи стил 2009“ ЕООД (чрез комуникация в ИСУН) оттегляне на 

проектно предложение BG06RDNP001-19.567-0005 с наименование “Увеличаване на 

производствения капацитет и конкурентноспособносдтта на „Севи стил 2009“ ЕООД“, за същото да 

бъдат предприети необходимите действия по отразяването му като „оттеглено“ в ИСУН2020. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

Да се прекъсне оценителния процес в ИСУН и да се изпратят за втори пореден път уведомителни 

писма за нередовности до кандидатите с долуописаните проектни предложения, както следва:  

- BG06RDNP001-19.567-0002; 

- BG06RDNP001-19.567-0004; 

- BG06RDNP001-19.567-0006; 

- BG06RDNP001-19.567-0007; 

- BG06RDNP001-19.567-0008; 

- BG06RDNP001-19.567-0009. 
 

РЕШЕНИЕ № 5 
 

Да се прекъсне оценителния процес в ИСУН и да се изпрати за трета комуникация уведомително 

писмо за нередовности до кандидата „Динамика“АД за проектното му предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.567-0009. 

РЕШЕНИЕ № 6 
 

Проектните предложения, които отговарят на критериите за административно съответствие и 

допустимост и се допускат за техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001 - 19.567 МИГ Завет – Кубрат, Подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, (S1- първи прием) са: 
 

1. BG06RDNP001-19.567-0001 „Закупуване на машини и оборудване за автосервиз, гумаджийно, 

автомивка, бояджийно и климатизация на обекта“ на кандидат „Ерем 2019“ ЕООД; 

2. BG06RDNP001-19.567-0002 „Диверсификация на услугите на "Мишани" ЕООД” на кандидат 

„Мишани“ ЕООД  

3. BG06RDNP001-19.567-0003 „Закупуване на медицинско оборудване“ на кандидат „Д-р Бедиха 

Акбуюк-Манав - Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална 

медицина“ ЕООД; 

4. BG06RDNP001-19.567-0006 „Инвестиционна подкрепа на АВТО СЕРВИЗ ПЛЮС ЕООД, за 

изграждане на ВЕИ“ на кандидат „Авто сервиз плюс“ ЕООД; 

5. BG06RDNP001-19.567-0007 „Подобряване на производствените възможности и устойчиво 

развитие на МСК Проект, чрез въвеждането на нов хардуер и софтуер за строително проектиране“ 

на кандидат „МСК ПРОЕКТ“ ЕООД; 

6. BG06RDNP001-19.567-0009 „Повишаване на конкурентоспособността на "Динамика" АД“ на 

кандидат „ДИНАМИКА“ АД; 
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7. BG06RDNP001-19.567-0010 „Доставка на оборудване за пътуващо кино, представления и културни 

събития на територията на МИГ „Завет-Кубрат““ на кандидат „ИВЕТ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД. 

РЕШЕНИЕ № 7 
 

Проектните предложения, които не отговарят на критериите за административно съответствие и 

допустимост и не се допускат за техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001 - 19.567 МИГ Завет – Кубрат, Подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, (S1- първи прием), са както следва: 
 

1. BG06RDNP001-19.567-0004 „Инвестиция в производствени машини“ на кандидат 

Мегапласт груп инженеринг ЕООД. 
 

Мотиви за недопускане: 
 

Съгласно раздел 14.2. Общи условия за допустимост на разходите, точка 11.2 от Условия за 

кандидатстване, в случай, че разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с 

референтни разходи на ДФ „Земеделие”, то кандидатът следва да извърши пазарно проучване за 

гарантиране на пазарна цена на съответния актив/ услуга/ строителство чрез осигуряването на 

най-малко три съпоставими независими индикативни оферти в оригинал.  

Представените три оферти за закупуване на оборудване са несъпоставими и не съответстват на 

запитванията за оферти, както и на техническите характеристики на оборудването в 

Количествената сметка към Инвестиционен проект по част "Технология" за обект "Монтаж на 

допълнително технологично оборудване в съществуваща производствена сграда и идентификатор 

40422.505.2227,3, област Разград, община Кубрат, гр.Кубрат.  

В резултат на това, не може да бъде извършена проверка на основателност на заявените разходи 

за 4 ОСЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР ЗА АЛУМИНИЙ на стойност 206 535,65 лв. и за 

АВТОМАТИЧНА ДВУГЛАВА ОТРЕЗНА МАШИНА СЪС СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ НА ЪГЛИТЕ 

на стойност 51 633,91 лв., съгласно раздел 21.1. Оценка на административното съответствие и 

допустимостта от Условия за кандидатстване. 

Следствие на отхвърляне като необосновани и неоснователни горепосочените разходи с общ 

размер на 258 169,56 лв., сумата на допустимите разходи става 0,00 лв., т.е. няма допустими 

разходи в проектното предложение и същото е недопустимо съгласно раздел 9. Минимален и 

максимален размер на безвъзмездната финансова помощ БФП за конкретен проект, а именно 

минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за 

развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 

туристически услуги) е в размер на 14 668,50 лева при интензитет на помощта 75 %, като в 

случаите на по-нисък интензитет, минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за 

проект ще е по-нисък от 14 668,50 лева.  
 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост и не следва да премине на следващ етап на оценка. 
 

2. BG06RDNP001-19.567-0008 „Предоставяне на иновативни услуги и подобряване 

условията за развитие сред местното население в Беловец, Севар и Брестовене“ на 

кандидат „ХР Енерджи“ ЕООД. 
 

Мотиви за недопускане: 
 

1. Допустимите категории разходи по проекта възлизат на 11 088,00 лв., което не изпълнява 

изискването на раздел 9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 

БФП за конкретен проект от Условия за кандидатстване минималния размер на безвъзмездната 

финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на развитие на туризъм 
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(изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е в размер 

на 14 668,50 лева при интензитет на помощта 75 %, като в случаите на по-нисък интензитет, 

минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект ще е по-нисък от 14 668,50 

лева.  

2. Кандидатът е представил бизнес план, в който в Таблица 3 Производствена и търговска 

програма кандидатът е заложил приходи от "Предоставяне на паричен кредит", "Предоставяне на 

ипотечен кредит" и "Застраховка на МПС".  

От кандидата е поискано пояснение как заложените дейности отговарят на изискването на раздел 

13.2. Недопустими дейности, точка 3 от Условия за кандидатстване, че не се предоставя 

финансова помощ за хазарт, финансови услуги (в т. ч. извършването и предоставянето на 

платежни услуги).  

Кандидатът не е представил пояснение, с което да обясни допустимостта на изброените дейности.  

3. От кандидата е поискан документ за собственост или за ползване на имота, съгласно т. 9 от 

раздел 13.3. "Допустими проекти", II. Специфични изисквания от Условия за кандидатстване, а 

именно: „Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е 

собственост на кандидата, към проектите се прилага документ за ползване на имота за срок не по-

малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, нотариално 

заверен и вписан в районната служба по вписванията. В случай на кандидатстване за разходи за: 

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, 

необходими за подобряване на производството/услугите; б) обновяване на сгради и/или 

помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ кандидатът 

следва да представи документ за собственост или документ за ползване на имота за срок не по-

малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, нотариално 

заверен и вписан в районната служба по вписванията. Представеният от кандидата договор за 

наем, сключен на 25.04.2022 г. не е нотариално заверен и вписан в районната служба по 

вписванията.  

4. По отношение на определяне на основателност на направените разходи са открити следните 

несъответствия: 

 - Кандидатът е представил решение за избор на изпълнител за разходите за изработка на 

корпоративен сайт с дата 16.05.2022 г., а в същото време представените оферти за изработка на 

корпоративен сайт са съответно: от "ТИНАТИН" ЕООД - издадена на 27.05.2022 г, от "Хаси - 

Роси" ЕООД - издадена на 25.05.2022 г. и от "Зоди 90" ЕООД - издадена на 30.05.2022 г. 

Кандидатът е избрал изпълнител, преди да е извършил пазарно проучване съгласно изискванията 

на т. 11.2 от раздел 14.2 "Общи условия за допустимост на разходите" от Условия за 

кандидатстване. 

 - Кандидатът е представил оферти за закупуване на оборудване от Хаси - Роси ЕООД и ДиЗ 

Консулт ЕООД, в които оферираните количества не съответстват на запитването за оферта. 

Представеното решение за избор на изпълнител за разходите за закупуване на оборудване е с дата 

16.05.2022 г., а в същото време представените оферти за закупуване на оборудване (лаптоп, 

принтер, касов апарат + ПОС терминал) са съответно: от ДиЗ Консулт ЕООД - издадена на 

31.05.2022 г, от "Хаси - Роси" ЕООД - издадена на 25.05.2022 г. и от "Зоди 90" ЕООД - издадена 

на 30.05.2022 г. Кандидатът е избрал изпълнител, преди да е извършил пазарно проучване 

съгласно изискванията на т. 11.2 от раздел 14.2 "Общи условия за допустимост на разходите" от 

Условия за кандидатстване. 

 - Кандидатът не е представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за 

доставка на 3 броя климатик, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на 

офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа 

спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с 

направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 16. Не е представено 

решение на кандидата за избор на доставчик на климатик. Кандидатът не е изпълнил 



 

5 

изискванията съгласно т. 11.2 от раздел 14.2 "Общи условия за допустимост на разходите" от 

Условия за кандидатстване. 

 - Кандидатът е представил решение за избор на изпълнител за разходите за консултантски услуги 

с дата 16.05.2022 г., а в същото време представените оферти за консултантски услуги са 

съответно: от ДиЗ Консулт ЕООД - издадена на 31.05.2022 г, от "Хаси - Роси" ЕООД - издадена 

на 26.05.2022 г. и от "Зоди 90" ЕООД - издадена на 30.05.2022 г. Кандидатът е избрал изпълнител, 

преди да е извършил пазарно проучване съгласно изискванията на т. 11.2 от раздел 14.2 "Общи 

условия за допустимост на разходите" от Условия за кандидатстване. - Кандидатът е представил 

решение за избор на изпълнител за разходите за изготвяне на Анализ Разходи- ползи с дата 

16.05.2022 г., а в същото време представените оферти за разхода са съответно: от ДиЗ Консулт 

ЕООД - издадена на 31.05.2022 г, от "Хаси - Роси" ЕООД - издадена на 26.05.2022 г. и от "Зоди 

90" ЕООД - издадена на 30.05.2022 г. Кандидатът е избрал изпълнител, преди да е извършил 

пазарно проучване съгласно изискванията на т. 11.2 от раздел 14.2 "Общи условия за допустимост 

на разходите" от Условия за кандидатстване. 

 - Кандидатът е представил решение за избор на изпълнител за разходите за изготвяне на бизнес 

план с дата 16.05.2022 г. и Договор ДиЗ Консулт ЕООД с дата 17.05.2022 г. а в същото време 

представените оферти за изготвяне на бизнес план са съответно: от ДиЗ Консулт ЕООД - 

издадена на 31.05.2022 г, от "Хаси - Роси" ЕООД - издадена на 26.05.2022 г. и от "Зоди 90" ЕООД 

- издадена на 30.05.2022 г. Кандидатът е избрал изпълнител, преди да е извършил пазарно 

проучване съгласно изискванията на т. 11.2 от раздел 14.2 "Общи условия за допустимост на 

разходите" от Условия за кандидатстване; 

 - Оферентите са свързани лица тъй като ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ е собственик на ЗОДИ 

90 ЕООД и Д и З КОНСУЛТ ЕООД. 
 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост и не следва да премине на следващ етап на оценка. 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 8 
 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.567-0001 „Закупуване на машини и оборудване за 

автосервиз, гумаджийно, автомивка, бояджийно и климатизация на обекта“ на кандидат „Ерем 2019“ 

ЕООД преминава етап техническа и финансова оценка с окончателна оценка 45 точки и се одобрява с 

размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) 126 945,00 лв. и интензитет на БФП 50,0%. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 9 
 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.567-0002 „Диверсификация на услугите на "Мишани" 

ЕООД“ на кандидат „Мишани“ ЕООД преминава етап техническа и финансова оценка с окончателна 

оценка 45 точки и се одобрява с размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) 45 604,64 лв. и 

интензитет на БФП 50,0%. 
 

РЕШЕНИЕ № 10 
 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.567-0003 „Закупуване на медицинско оборудване“ на 

кандидат „Д-р Бедиха Акбуюк-Манав - Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ 

по дентална медицина“ ЕООД преминава етап техническа и финансова оценка с окончателна оценка 

15 точки и се одобрява с размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) 59 130,00 лв. и интензитет 

на БФП 75,0%. 
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РЕШЕНИЕ № 11 
 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.567-0006 „Инвестиционна подкрепа на АВТО СЕРВИЗ 

ПЛЮС ЕООД, за изграждане на ВЕИ“ на кандидат „Авто сервиз плюс“ ЕООД преминава етап 

техническа и финансова оценка с окончателна оценка 35 точки и се одобрява с размер на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) 36 843,75 лв. и интензитет на БФП 75,0%. 
 

РЕШЕНИЕ № 12 
 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.567-0007 „Подобряване на производствените 

възможности и устойчиво развитие на МСК Проект, чрез въвеждането на нов хардуер и софтуер за 

строително проектиране“ на кандидат „МСК Проект“ ЕООД преминава етап техническа и финансова 

оценка с окончателна оценка 35 точки и се одобрява с размер на безвъзмездна финансова помощ 

(БФП) 19 583,75 лв. и интензитет на БФП 75,0%. 
 

РЕШЕНИЕ № 13 
 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.567-0009 „Повишаване на конкурентоспособността на 

"Динамика" АД“ на кандидат „Динамика“ АД преминава етап техническа и финансова оценка с 

окончателна оценка 50 точки и се одобрява с размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) 

59905,58 лв. и интензитет на БФП 75,0%. 
 

РЕШЕНИЕ № 14 
 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.567-0010 „Доставка на оборудване за пътуващо кино, 

представления и културни събития на територията на МИГ „Завет-Кубрат““ на кандидат „Ивет 

Ентъртейнтмънт“ ЕООД преминава етап техническа и финансова оценка с окончателна оценка 35 

точки и се одобрява с размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) 193 870,00 лв. и интензитет на 

БФП 50,0%. 
 


