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П Р О Т О К О Л  № 43 

от заседание  на Управителния съвет на 

СНЦ “МИГ – Завет - Кубрат” 

 

Проведено на 05.11.2018 год. 

 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

 Място и време 

на провеждане: 

гр. Завет,  ул. „Лудогорие” № 19 
16:00 часа 

 Председател на 

заседанието: 

Халиме Добруджан (председател на УС и представител на Община Завет) 

 Протоколчик Селвихан Яваш  

 Присъстващи 

членове: 

Шакир Шакир (представител на Община Кубрат), Бирген Алиева, Мирослав 

Цветков (представител на ЕТ“МИЦ – Мирослав Тодоров“), Стилияна Илиева и 
Шерифе Татар (представител на „Раломекс“ АД). 

 Отсъстващи 

членове: 

Нургюл Османова (заместник –председател на УС и представител на „ССОЗ Клас“ 

ООД) 

 

 Присъстваха 

още: 

 
Административния екип на МИГ Завет – Кубрат (изпълнителният директор Галя 

Драганова, експерта по прилагане на СВОМР Гюлджан Касим и административния 

сътрудник Селвихан Яваш)  

 Дневен ред на 

заседанието: 
 

1. Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни 
предложения, назначена със Заповед № 17/ 31.08.2018 г. на председателя на МИГ 

Завет – Кубрат, във връзка с проведена оценителна сесия  по процедура № 
BG06RDNP001-19.047  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 
2. Разни. 

 Констатации 

на 

председателя 

на заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на Управителния съвет на МИГ – 

Завет - Кубрат -  присъстват 86 % от членовете му. 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

На всички членове на УС предварително бяха изпратени материалите за разглеждане. 
 

По 1. точка  - На всички членове на УС предварително беше изпратен Оценителния доклад на 

Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/, назначена със Заповед № 17 / 31.08.2018 г. 
на председателя на МИГ Завет – Кубрат, във връзка с проведена оценителна сесия  по процедура 

№ BG06RDNP001-19.047  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за 

ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. Председателят на КППП – *********** запозна членовете на УС с 

работата на КППП и предложените за финансиране проектни предложения. Представен бе и 
списъка с неодобрените проектни предложения, ведно с основанията им за отхвърляне. 

(Решение № 124) 

 

III. РЕШЕНИЯ  

 

 

 

 



                                                          РЕШЕНИЕ 124 

          На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 
Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

 

Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА  Оценителен  доклад  на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед № 17/ 31.08.2018 г. на председателя на МИГ Завет – Кубрат, във връзка 

с проведена оценителна сесия по процедура № BG06RDNP001-19.047 подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 

2. Възлага на изпълнителния директор на МИГ Завет - Кубрат да публикува в ИСУН 2020 

всички документи по направената оценителна сесия. 

3. ОДОБРЯВА втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.047  по подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат, с: 

        3.1. бюджет в размер на 95 924,44 лева. 
        3.2. начален срок за подаване на проектни предложения от 26.11.2018 г. и краен срок до 

16:30 часа на 31.12.2018 г. 

 

Решението е прието със 5 (пет)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 1(един) - 
Бирген Алиева.  

 

РЕШЕНИЕ 125 

На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0001 

„Закупуване на специализирана техника за овощни градини-  череши и ябълки  биологично 
производство “ с размер на безвъзмездна финансова помощ от  97 178,90 лева. 

 

 Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 126 

 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  

МИГ Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0002 

„Закупуване на специализирана техника за овощни градини - биологично производство “ с 

размер на безвъзмездна финансова помощ от  97 790,00 лева. 
 

 Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 127 

На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0003 
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„Частично поетапно изграждане на свинеферма за отглеждане на 20 свине майки, 

подрастващи и 150 угоени свине“ с размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от  95 
970,16 лв. 

2.  Неодобрява разходи по проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0003 „Частично 

поетапно изграждане на свинеферма за отглеждане на 20 свине майки, подрастващи и 150 
угоени свине“  на следното основание: 

     В приложената към Формуляра за кандидатстване Количествена сметка, за подобект 3. 

Торова лагуна 1 - част 1 Архитектура, т.6 Доставка и монтаж на армировка е посочено 

количество 141 кг., като на ръка е направена корекция на 1410 кг. Не е видно, че 
корекцията е направена от правоспособното лице, подписало КС. Същата корекция е 

направена и за подобект 4. Торова лагуна 2 - т. 6 Доставка и монтаж на армировка - от 141 

кг. на 1410 кг. В количествените сметки към приложения проект - част Архитектура за 
единия обект Торова лагуна - позиция Доставка и монтаж отново е посочено количество 

141 кг., а за другия обект - корекцията е на ръка, без поправката да е потвърдена от 

правоспособното лице. 
3. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т.1. 

 

Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 128 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0005 
„Повишаване конкурентоспо-собността на земеделското стопанство на "Селагро" ЕООД чрез 

инвестиции в производствени материални активи“ с размер на безвъзмездна финансова помощ 

38 700,00 лева. 
 

Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 129 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0006 

„Подобряване изхранването на животните в стопанството на ЗС Иван Митев чрез закупуване 
на земеделска техника за отглеждане на зърнени и фуражни култури“ с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 97 790,00 лева. 

 
Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 130 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОТКАЗВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0007 

„Закупуване на специализирано пчеларско оборудване“ на основание: 

 Не е представено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда при подаване на проектното предложение. Представените 

след проведена комуникация с кандидата Становище на РИОСВ Русе от 19.10.2018 г. (изх. № 

И-3521/19.10.2018 г.), във връзка с постъпило заявление от кандидата с вх. № АО 
4705/17.10.2018 г. са с дата след крайния срок за подаване на проектни предложения по 

процедурата.  

Съгласно Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 



безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Завет - Кубрат от ПРСР 2014-2020 - процедура на подбор на проекти по подмярка 4.1 
"Инвестиции в земеделски стопанства", целта на процедурата е директно свързана с 

постигането на Специфичната цел 1.1: „Насърчаване производството и преработката на 

висококачествени селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична 
технология” от Приоритет 1 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Развитие и 

укрепване на местни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги”. 

Целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ са свързани с повишаване 

конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Завет – Кубрат чрез: 1. 
преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, т.е. 

финансирането по подмярка 4.1 следва да бъде насочено към стопанствата на територията на 

МИГ Завет - Кубрат. Финансовата помощ по процедурата е насочена към повишаване на 
конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Завет - Кубрат. Към момента 

на подаване на проектното предложение стопанството на кандидата не е разположено на 

територията на МИГ Завет - Кубрат, т.е. той не е земеделско стопанство на територията на 
МИГ Завет - Кубрат. В приложения технологичен проект кандидатът потвърждава, че и 

занапред земеделското стопанство ще остане на територията на община Русе (извън 

територията на МИГ Завет - Кубрат), като пчелните маточници и пчелните пити ще се 

транспортират до помещението, където ще бъде разположено оборудването, предмет на 
настоящото проектно предложение. Изискуемият като критерий за допустимост за 

кандидатстване по мярката, минимален стандартен производствен обем на стопанството е 

формиран от култури и пчели, които се отглеждат на територията на община Русе, т.е. не са 
разположени на територията на МИГ. Проектното предложение не допринася за постигане на 

целите на процедурата и не допринася за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - 

Кубрат. Към момента на кандидатстване, кандидатът е приложил удостоверение за постоянен 
адрес на територията на МИГ Завет Кубрат от 08.08.2018 г., т.е. след обявяване на 

процедурата за финансово подпомагане, което оставя съмнение за изкуствено създадено 

условие, със цел финансово подпомагане. Съгласно т.11.2 Критерии за недопустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване, не се подпомагат кандидати/ползватели на 
помощта, т. 6 "Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема в случаите, когато 

бъде установено, че кандидат за подпомагане или негови членове са създали изкуствено 

условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на 
европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство." 

Понятието "Изкуствено създадени условия" е регламентирано в ДР на Наредба №22 от 14 

декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., а 

именно: „"Изкуствено създадени условия" са инвестиции, за които е установена 

функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на 
помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.“ 

В запитвания за оферти липсва техническа спецификация (липсват посочени технически 

характеристики) за отделните активи, които са обект на инвестицията и за които се 
кандидатства. В тази връзка не може да се прецени до колко приложените към проектното 

предложение оферти отговарят на изискването да са "съпоставими". Документът не е 

допълнително изискан от кандидата, тъй като съгласно Условията за кандидатстване 

допълнителното им изискване води до подобряване качеството на проектното предложение и 
до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Съгласно условията за кандидатстване, 

„в случаите, когато кандидатът не е посочил минимални технически и/или функционални 

характеристики на предвидените за закупуване активи или те не съответстват на 
посочените в офертата и/или извлечението от каталог на производител/доставчик и/или 

проучването в интернет, съответният разход следва да бъде премахнат от бюджета на 

проекта служебно от Комисията за подбор.“ 
2. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т. 1. 

 

Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 131 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 
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Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0008 

„Подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на "Цаневи и синове" ЕООД 
чрез закупуване на нова земеделска техника“ с размер на безвъзмездна финансова помощ 

32 600,00 лева. 
 

Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 132 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 
Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0009 

„Модернизация на земеделското стопанство на ЗС Силвия Христова Петрова“ с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 21 777,00 лева. 

2. Не одобрява разход за актив трактор LS XR50 на стойност 46 800,00 лв. с ДДС, на 
следното основание: 

Съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове, бенефициентите определят изпълнител след провеждане на 
процедура за избор с публична покана, когато размерът на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ е по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната 

стойност за: доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС 
- на стойност равна или по-висока от 30 000,00 лв. Съгласно Постановление (ПМС) № 160 от 1 

юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на 

договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от ЕСИФ, тази процедура за избор на изпълнител се провежда след 
сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, чрез публикуване на публична 

покана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН). 

Съгласно ПМС № 160, при процедурата за избор с публична покана, офертата се подава в 
ИСУН. Съгласно Условията за кандидатстване по подмярка 4.1, в случай на безвъзмездна 

финансова помощ по-голяма от 50 на сто, кандидатът прилага към Формуляра за 

кандидатстване, т.е. на етап кандидатстване: "Оферта и/или извлечение от каталог на 

производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в 
дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/ доставчика/ строителя, когато 

кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 

или по Закона за обществените поръчки след сключване на договор за предоставяне на 
финансова помощ (когато е приложимо). Представя/т се във формат „pdf“." Кандидатът е 

заявил безвъзмездна финансова помощ от 70%, като е представил изискуемите документи в 

подкрепа на по-големия размер на финансово подпомагане. Това означава, че към момента на 
кандидатстване, за елемент на инвестицията: трактор LS XR50 е следвало да представи оферта 

и/или извлечение от каталог на производител/доставчик или проучване в интернет, като 

кандидатът следва да планира провеждане на процедура за избор на изпълнител за този актив 

по реда на ПМС №160. Кандидатът не е представил оферта и/или извлечение от каталог на 
производител/доставчик или проучване в интернет. В същото време е приложил документи: 

оферти, запитвания за оферти и предварителен договор за доставка, от които е видно, че е 

избран изпълнител чрез представяне на три независими съпоставими оферти, вкл. е приложен 
Предварителен договор за продажба на селскостопанска техника, предмет на който е и актив: 

трактор LS XR50, 50 к.с. на стойност 39 000,00 лв. без ДДС, 46 800,00 лв. с ДДС. Съгласно 

Заключителните разпоредби на цитирания предварителен договор, същият автоматично става 
окончателен след одобрение на проекта от ДФЗ. С оглед изложеното, а именно: неспазване на 

ЗУСЕСИФ и ПМС № 160, от бюджета на проектното предложение (т. 5 от Формуляра за 

кандидатстване) не се одобрява разхода за актив: трактор LS XR50 на стойност 46 800,00 лв. с 

ДДС. 
3. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т. 1. 

 



Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 133 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОТКАЗВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0010 
„Закупуване на трактор“ на основание: 

Формулярът за кандидатстване, не е подписан с квалифициран електронен подпис от 

законния представител на кандидата Христо Милев. Представеното след проведена 
комуникация  с кандидата нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на лицето 

Бистра Милева, подало проектното предложение е с дата 16.10.2018 г., т.е. след датата на 

подаване на проектното предложение. 

 
2. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т. 1. 

 

Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 134 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 
Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0011 

„Закупуване на земеделска техника и механизация за растениевъдно стопанство на 

територията на с. Брестовене и с. Острово,  община Завет, област Разград“ с размер на 
безвъзмездна финансова помощ  от 21 366,00 лева. 

2. Не одобрява разход за актив трактор 130 к.с. MASSEY FERGUSON, MF5713S на 

стойност 127 130,00 лв. без ДДС, на следното основание: 
Съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове, бенефициентите определят изпълнител след провеждане на 

процедура за избор с публична покана, когато размерът на предоставената безвъзмездна 
финансова помощ е по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната 

стойност за: доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС 

- на стойност равна или по-висока от 30 000 лв. Съгласно Постановление (ПМС) № 160 от 1 

юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на 
договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от ЕСИФ, тази процедура за избор на изпълнител се провежда след 

сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, чрез публикуване на публична 
покана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН). 

Съгласно ПМС № 160, при процедурата за избор с публична покана, офертата се подава в 

ИСУН. Съгласно Условията за кандидатстване по подмярка 4.1, в случай на безвъзмездна 

финансова помощ е по-голяма от 50 на сто, кандидатът прилага към Формуляра за 
кандидатстване, т.е. на етап кандидатстване: "Оферта и/или извлечение от каталог на 

производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в 

дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя, когато 
кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 

или по Закона за обществените поръчки след сключване на договор за предоставяне на 

финансова помощ (когато е приложимо). Представя/т се във формат „pdf“." Кандидатът е 
заявил безвъзмездна финансова помощ от 60%, като е представил изискуемите документи в 

подкрепа на по-големият размер на финансово подпомагане. Това означава, че към момента на 

кандидатстване, за елемент на инвестицията: трактор 130 к.с. MASSEY FERGUSON, MF5713S 

е следвало да представи оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик или 
проучване в интернет, като кандидатът следва да планира провеждане на процедура за избор 

на изпълнител за този актив по реда на ПМС №160. Кандидатът не е представил оферта и/или 
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извлечение от каталог на производител/доставчик или проучване в интернет. В същото време е 

приложил документи: оферти, запитвания за оферти и окончателен договор за доставка, от 
които е видно, че е избран изпълнител чрез представяне на три независими съпоставими 

оферти, вкл. е приложен окончателен договор за продажба на селскостопанска техника, 

предмет на който е и актив: колесен трактор MASSEY FERGUSON, MF5713S на стойност 
127 130,00 лв. без ДДС. Договорът за продажба на селскостопанска техника е от 28.08.2018 г. 

Съгласно §8 на същия, договорът влиза в сила от момента на законосъобразното му 

подписване от двете страни, т.е. е в сила към момента на кандидатстване. Приложение № А 

към договора 1187/ 28.08.2018 г. за продажба на селскостопанска техника е с дата 28.08.2016 г. 
С оглед изложеното, а именно: неспазване на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160, от бюджета на 

проектното предложение (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) не се одобрява актив: Трактор 

130 к.с. MASSEY FERGUSON, MF5713S на стойност 127 130,00 лв. без ДДС (ред 4.3 - с. 
Брестовене, 63 565,00 лв., ред 4.4 - с. Острово, 63 565,00 лв. от т. 5 Бюджет на Формуляра за 

кандидиатстване). 

3. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т. 1. 
 

Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 135 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0012 
„Закупуване на техника за обработка на земеделски площи, необходими за изхранване на 

животните в животновъдна ферма в гр. Завет“ с размер на безвъзмездна финансова помощ 97 

790,00 лева. 
 

Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 136 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОТКАЗВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0013 

„Подобряване на зеленчукопроизводството чрез закупуване на нови активи на територията на 
община Завет, област Разград“ на основание: 

Невъзможност за идентификация на кандидата, наличие на различни идентификационни 

кодове за БУЛСТАТ/ ЕГН в различните документи, приложени в проектното предложение 
(Идентификация с БУЛСТАТ 116555727 във Формуляра за кандидатстване, Становище на 

РИОСВ, издадено на ЗП Нихат Расим с ЕГН ***********, Декларация приложение № 18, 

подписана от физическо лице, в качеството му на представляващ ЗП Нихат Расим с ЕГН 

***********, процедура за избор на изпълнител в едно със запитвания и оферти, издадени на 
ЗП Нихат Расим без посочен ЕГН или БУЛСТАТ, предварителен договор за доставка на 

оборудване, сключен от физическото лице Нихат Расим с ЕГН и БУЛСТАТ). 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т. 1. 

 
Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 137 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 



1. ОТКАЗВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0014 

„Подобряване на зеленчукопроизводството чрез модернизация на стопанство в с. Брестовене, 
община Завет, област Разград“ на основание: 

Съгласно раздел 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване от 

Условията за кандидатстване, в случаите, когато инвестицията по проекта е в ДМА и ДНА, 
документите трябва да съдържат технически и/или функционални характеристики на 

оборудването, съответстващи на посочените минимални технически и/или функционални 

характеристики. „В случай, че е приложимо и не е представена Техническа спецификация или 

не е представена в изискуемия образец, документът не може да бъде допълнително изискван 
от кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на 

качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от 

ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа няма да доведе до отхвърляне на проектното 
предложение, но ще доведе до редуциране на разходи в бюджета на проектното 

предложение (т. 5 от Формуляра за кандидатстване)“. Към формуляра за кандидатстване, 

кандидатът е приложил запитвания за оферти за мобилна хладилна камера за съхранение на 
зеленчуци, в които не са посочени технически и/или функционални характеристики на 

оборудването. Съгласно т. 21. 2 от Условията за кандидатстване, „в случай, че в процеса на 

техническа и финансова оценка Комисията за подбор установи наличието на обстоятелства 

като включени в проектното предложение недопустими дейности, недопустими и/или 
нереалистични разходи, дублиране на заложени дейности и/или разходи и др., бюджетът на 

проектното предложение се променя (т. 5 от Формуляра за кандидатстване)“.  

 С оглед на изложеното, бюджетът на проектното предложение следва да се промени, като 
се премахне разходът по дейност „Доставка и монтаж на мобилна хладилна камера за 

съхранение на зеленчуци” в размер на 192 807,24 лв.  

В проектното предложение са включени разходи за закупуване на земя в размер на 
2515,50 лв. Същите се явяват недопустими разходи, съгласно т. 14.3. на Условията за 

кандидатстване, тъй като те са направени преди датата на подаване на проектното 

предложение. В получения отговор от кандидата, същият е декларирал, че не кандидатства за 

тяхното възстановяване.  
С оглед на изложеното, следва да се коригира бюджета на проекта (т.5 от Формуляра за 

кандидатстване), като се премахнат разходите за закупуване на земя в размер на 2 515,50 лв.  

С така предложените корекции на бюджета (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), 
конкретният проект не отговаря на изискването за минимален размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.047 

по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в 

материални активи“ в размер на 4 889,50 лева. 
2. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т. 1. 

 

Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 138 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 
Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОТКАЗВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0015 

„Инвестиции в отглеждане на зеленчуци - хладилна система на територията на  с. Брестовене, 

община Завет, област Разград“ на основание: 
Съгласно раздел 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване от 

Условията за кандидатстване, в случаите, когато инвестицията по проекта е в ДМА и ДНА, 

документите трябва да съдържат технически и/или функционални характеристики на 

оборудването, съответстващи на посочените минимални технически и/или функционални 
характеристики. „В случай, че е приложимо и не е представена Техническа спецификация или не е 

представена в изискуемия образец, документът не може да бъде допълнително изискван от 

кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на 
качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от 

ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа няма да доведе до отхвърляне на проектното 

предложение, но ще доведе до редуциране на разходи в бюджета на проектното предложение 
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(т. 5 от Формуляра за кандидатстване)“. Към формуляра за кандидатстване, кандидатът е 

приложил запитвания за оферти за Автоматизирана хладилна система за съхранение на домати и 
краставици, в които не са посочени технически и/или функционални характеристики на 

оборудването. Съгласно т. 21. 2 от Условията за кандидатстване, „в случай, че в процеса на 

техническа и финансова оценка Комисията за подбор установи наличието на обстоятелства 
като включени в проектното предложение недопустими дейности, недопустими и/или 

нереалистични разходи, дублиране на заложени дейности и/или разходи и др., бюджетът на 

проектното предложение се променя (т. 5 от Формуляра за кандидатстване)“. С оглед на 

изложеното, бюджетът на проектното предложение следва да се промени, като се премахне 
разходът по дейност „Закупуване на автоматизирана хладилна система за съхранение на пресни 

зеленчуци – домати и краставици” в размер на 191 380,02 лв.  

 В проектното предложение са включени разходи за закупуване на земя в размер на 3500,00 лв. 
Същите се явяват недопустими разходи, съгласно т. 14. 3. на Условията за кандидатстване, тъй 

като те са направени преди датата на подаване на проектното предложение. В получения отговор 

от кандидата, същият е декларирал, че не кандидатства за тяхното възстановяване. С оглед на 
изложеното, следва в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), да се 

премахнат разходите за закупуване на земя в размер на 3 500,00 лв.  

   С предложените корекции на бюджета (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), конкретният 

проект не отговаря на изискването за минимален размер на заявената безвъзмездна финансова 
помощ по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.047 по подмярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ в размер 

на 4 889,50 лева. 
 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т. 1. 

 
Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 139 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОТКАЗВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0016 

„Изграждане на плодохранилище“ на основание: 

 Не е представено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда за инвестиционен проект "Изграждане на 

плодохранилище и склад в ПИ №0342010 по КВС на с. Сеслав, общ. Кубрат, обл. Разград". 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т. 1. 
 

Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 140 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОДОБРЯВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0017 

„Закупуване на техника за подвижно пчеларство и за отглеждане на трайни насаждения“ с 

размер на безвъзмездна финансова помощ  95 212,50 лева. 
 

2. Не одобрява разход за нематериални активи в размер на 6 787,00 лв. общо, в т.ч.: 

- разход за изготвяне на Доклад за енергийна ефективност – 1 287,00 лв.; 
-   разход за изготвяне на Бизнес план – 5 500,00 лв. 

на следното основание: 

Съгласно т. 5 Бюджет (лева) от Формуляра за кандидатстване, общият размер на заявените 
допустими разходи по проектното предложение на кандидата е 156 481,22 лв. ЗС Наско Климов 

кандидатства за безвъзмездна финансова помощ в размер на 97 749,50 лв. или 62,47% от общия 



размер на разходите. Констатирано е несъответствие между предвидената дейност (описана в 

т.7 от Формуляра за кандидатстване) и видовете заложени разходи, описани в т. 5 от Формуляра 
за кандидатстване. В т. 7 План за изпълнение/ дейности по проекта, кандидатът не посочва 

стойността на дейност „Инвестиция в ДМА необходими за нуждите на стопанството”. При 

техническата и финансова оценка е установено съществено разминаване между заявената 
безвъзмездна помощ и общата стойност на проекта, посочени във формуляра за кандидатстване 

(т.5) и приложените към формуляра документи: Таблица за допустимите инвестиции, Бизнес 

план и Заявлението за подпомагане. В Таблицата за допустимите инвестиции, кандидатът е 

декларирал с подпис и печат, че кандидатства за обща сума 164 162,06 лв., при интензитет на 
помощта 65% и безвъзмездна финансова помощ в размер на 106 705,34 лв., с което проектът не 

отговаря на изискването, посочено в Раздел 9. Минимален (ако е приложимо) и максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект от Условията за 
кандидатстване, за максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за 

конкретен проект по процедурата в размер на 97 790 лв. Съгласно т. 21. 1 от Условията за 

кандидатстване, кандидатът носи цялата отговорност за верността на финансовата информация, 
представена в т. 5 „Бюджет” от Формуляра за кандидатстване. Съгласно т. 21. 1 от Условията за 

кандидатстване „В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на 

интензитета на безвъзмездната финансова помощ и/или максималния размер на 

безвъзмездната финансова помощ,…. , Комисията за подбор служебно го намалява до 
максимално допустимия интензитет и/или размер“. 

 С оглед на изложеното и цитираните разпоредби на т. 21. 1, бюджетът на проектното 

предложение се намалява до посочения в т. 5 от Формуляра за кандидатстване.  
Във връзка със заявен разход за изготвяне на Доклад за енергийна ефективност, към 

Формуляра за кандидатстване не са приложени три независими, съпоставими оферти в 

съответствие с раздел 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, 
което прави този разход в размер на 1 287,00 лв. недопустим. 

Във връзка със заявен разход за изготвяне на бизнес план, към Формуляра за 

кандидатстване са приложени три оферти, запитвания за оферти, решение на компетентния 

орган за избор на изпълнител за услугата, както и договор с избрания изпълнител. Посочената в 
т. 5 стойност на разхода (5 500,00 лв., ред 13.1) не съответства на стойността, определена при 

проведения избор на изпълнител. 

С оглед изложеното, от бюджета на проектното предложение (т. 5 от Формуляра за 
кандидатстване)  не се одобрява разход за нематериални активи в размер на 6 787,00 лв. общо, в 

т.ч: 

а) разход за изготвяне на Доклад за енергийна ефективност в размер на 1 287,00 лв.; 

б) разход за изготвяне на Бизнес план - в размер на 5 500,00 лв. 
 

3. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т. 1. 

 
Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 

РЕШЕНИЕ 141 

    На основание чл. 44, ал. 4 от ПМС № 161/04.07.2016 г. и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Устава на  МИГ 

Завет - Кубрат, УС на Сдружението 

                                                                Р Е Ш И: 

1. ОТКАЗВА финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.047-0018 

„Закупуване на телескопичен товарач“ на основание: 

   Формулярът за кандидатстване не е подписан с квалифициран електронен подпис от 

законния представител на кандидата Гюлфера Али. След проведена комуникация  с кандидата 

не е представено нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на лицето, подало 

проектното предложение. 
 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет да уведоми кандидата по т. 1. 
 

Решението е прието със 6 (шест)  гласа „ЗА“, против – 0 (нула), въздържали се – 0 (нула). 
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IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради 

което заседанието е закрито в 18:00 часа. 

 

Протоколчик:               
                     / Селвихан Яваш/ 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ - ЗАВЕТ – КУБРАТ” 

 

Председател на заседанието: 

 
        Халиме  Добруджан    

 

  Членове: 

 

1. Шакир Шакир 

 

 

2. Бирген Алиева                    

 

 
3. Мирослав Цветков       

 

 
4. Стилияна Илиева                               

 

 
5. Шерифе Татар                     

 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД 


