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                         СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.047  

МИГ Завет-Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – Втори прием 

Заповед за сформиране на оценителна комисия: № 32/ 31.12.2018 г. на председателя на УС 

на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат“ 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ – ВТОРИ ПРИЕМ  

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. Във връзка с допусната техническа грешка в статуса на оценителен лист на проектно 

предложение BG06RDNP001-19.047-0020 на оценител ***************, същия да се анулира.   

2. Упълномощава председателя на Комисията да генерира ръчно в ИСУН нов оценителен лист за 

проектното предложение  по т.1., съответстващ на анулирания оценителен лист. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0019 „Дооборудване на биологичното 

стопанство на ЗС Боньо Стоянов“ отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост и се допуска до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.047  МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0020 „Модернизация на земеделското 

стопанство на ЗС Силвия Христова Петрова“ отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост и се допуска до техническа и финансова оценка по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.047  МИГ Завет-Кубрат 

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0021 „Закупуване на трактор“ отговаря на 

критериите за административно съответствие и допустимост и се допуска до техническа и 

финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
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BG06RDNP001 – 19.047  МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“. 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0022 „Закупуване на специализирано 

пчеларско оборудване“ отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост 

и се допуска до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.047  МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“. 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0023 „Изграждане на плодохранилище и склад 

в ПИ № 0342010 по КВС на с. Сеслав, общ. Кубрат, обл. Разград“ отговаря на критериите за 

административно съответствие и допустимост и се допуска до техническа и финансова оценка 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.047  

МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 
 

Наличният бюджет по мярката в размер на 95 924,44 лв. е недостатъчен за финансирането на 

петте проектни предложения, постъпили през втори период на прием и преминали успешно двата 

етапа на оценка на процедура № BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет-Кубрат: Подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“.  

След извършено класиране съгласно критерии за избор на проекти по едноименната процедура, 

Комисията за подбор на проектни предложения предлага за финансиране следния проект: 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0022 „Закупуване на 

специализирано пчеларско оборудване“ на ЗП Искрен Георгиев Мутафов с окончателна оценка 70 

точки и: 

- Безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер на 95 924,44 лв., при заявен от кандидата 

размер на БФП 95 924,45 лв.; 

- Обща одобрена стойност на проекта – 191 848,88 лв.; 

- Интензитет на БФП – 50 %. 

 

2. Остават в статус „РЕЗЕРВА“ следните проектни предложения:  

2.1. BG06RDNP001-19.047-0019 „Дооборудване на биологичното стопанство на ЗС Боньо 

Стоянов“ на кандидат ЗС Боньо Симеонов Стоянов, с окончателна оценка 65 точки и: 

- Безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер на 59 911,60 лв.; 

- Обща одобрена стойност на проекта – 85 588,00 лв.; 
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- Интензитет на БФП – 70 %. 

 

2.2. BG06RDNP001-19.047-0023 „Изграждане на плодохранилище и склад в ПИ № 0342010 по 

КВС на с. Сеслав, общ. Кубрат, обл. Разград“ на кандидат ЗП Хасан Яшаров Хасанов, с 

окончателна оценка 60 точки и: 

 - Безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер на 84 476,85 лв.; 

- Обща одобрена стойност на проекта – 168 953,70 лв.; 

- Интензитет на БФП – 50 %. 

 

2.3. BG06RDNP001-19.047-0020  „Модернизация на земеделското стопанство на ЗС Силвия 

Христова Петрова“ на кандидат на ЗС Силвия Христова Петрова, с окончателна оценка 55 

точки и:  

- Безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер на 32 760,00 лв.; 

- Обща одобрена стойност на проекта – 46 800,00 лв.; 

- Интензитет на БФП – 70 %. 

 

2.4. BG06RDNP001-19.047-0021 „Закупуване на трактор“ на кандидат „Стемагро“ ЕООД, с 

окончателна оценка 35 точки и: 

- Безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер на 95 773,38 лв.; 

- Обща одобрена стойност на проекта – 191 546,75 лв.; 

- Интензитет на БФП – 50 %. 
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