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Списък на проектните предложения, които не преминават проверката за административно 

съответствие и допустимост (АСД) и не се допускат до техническа и финансова оценка (ТФО), 
по процедура за подбор на проекти с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на 

мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности” от стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група – Любимец – 

Ивайловград”, оценителна сесия с номер в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.654-S1 от 21.11.2022г. 

 

 

1. Проектно предложение BG06RDNP001-19.654-0001 – Иновативно мобилно онлайн 

застраховане, с кандидат Доверие Брокер ООД. 

      При извършване на оценка за административно съответствие и допустимост (АСД) на проектно 

предложение с рег. номер  BG06RDNP001-19.654-0001, състоящо се от Формуляр за кандидатстване 

и приложени към него документи, са установени непълноти/липса на документи, неясноти и 

нередовности, за които на кандидата Доверие Брокер ООД са изпратени три уведомления за 

установени нередовности:  

      Уведомление с рег. № в ИСУН  BG06RDNP001-19.654-0001-М001 от 1.12.2022г., - получен 

отговор на 5.12.2022г.;  

      Уведомление с рег. № в ИСУН  BG06RDNP001-19.654-0001-М002 от 20.12.2022г., - получен 

отговор на 27.12.2022г.;  

      Уведомление с рег. № в ИСУН  BG06RDNP001-19.654-0001-М003 от 6.01.2023г., - получен 

отговор на 13.01.2023г.;  

      Съгласно т. 21 „Ред за оценяване на проектните предложения” от Условията за кандидатстване 

по процедурата, уведомленията съдържат и информация, че неотстраняването на нередовностите в 

срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. 

Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното 

предложение. 

      Въз основа на извършена оценка за АСД,  включваща и оценка на представените от кандидата 

допълнителна информация/обяснения и документи, проектното предложение не отговаря на 

критерии за административно съответствие и допустимост, които водят до отхвърляне, не 

преминава проверката за АСД и не се допуска до техническа и финансова оценка. 

 

     Основания за недопускане до техническа и финансова оценка:  

1.  В отговор на уведомление за установени нередовности с рег. № в ИСУН  BG06RDNP001-

19.654-0001-М003, кандидата представя коригирана таблица за допустими инвестиции и дейности - 

Приложение №1 към Условията за кандидатстване. В раздел IБ, ред 3, на таблицата са посочени 

променени разходи за "Реклама: Светеща реклама 200х50 см" - на стойност 2400 лв. Съгласно 

изпратеното последно уведомително писмо за нередовности BG06RDNP001-19.654-0001-М0003, 

същото не съдържа установени нередовности по отношение на таблицата за допустими инвестиции 

и дейности, и от кандидата не е изисквано да прави корекции в таблицата. Кандидатът е премахнал 

част от първоначално включените разходи за реклама от таблицата за допустими инвестиции и 

дейности, без да представи обосновано решение за направената промяна. 

      Необоснованата промяна в таблицата за допустими инвестиции и дейности, създава 

предпоставка за подобряване качеството на първоначално подаденото проектно предложение. 

Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на 

проектното предложение.  

       
       ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 
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2. В представения, след осъществени комуникации с кандидата, коригиран Бизнес план са 

установени следните нередовности и неясноти: 

 Сумата на инвестицията е намалена на 192 508 лева, без да се представи обосновано решение 

за направената промяна. 

 В раздел I Въведение, в таблица Б2 Създаване на работни места в резултат от изпълнението 

на проектното предложение, колони А1, А2, А3 - не е посочен коректно средносписъчен брой на 

персонала. Съгласно предоставени от кандидата Отчет за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд за 2019, 2020 и 2021г., средносписъчният брой на персонала за 

2021г. е 12 лица; за 2020г. - 9; за 2019г. -7. Средноаритметичният сбор на персонала за 2019, 2020 и 

2021 г. е 9,33 лица, а не 8,33 - както е посочил кандидатът.  

 С уведомително писмо за нередовности BG06RDNP001-19.654-0001-М0003,  е зададен 

въпрос 3.5. по отношение на запитването и офертите за реклама - табели и брошури, на който 

кандидатът е дал следния отговор: ".........Брощурите и стикерите отпадат от проектното 

предложение, остава само светещата табела, която ще бъде поставена на фасадата на сградата, в 

която е офиса. Прилагам коригирано Приложение № 6а - Бизнес_план_06.03.2018 ДОВЕРИЕ 

БРОКЕР ООД 13.01.2023". 

      Кандидатът НЕ е представил актуални запитвания и оферти за реклама. Допълнително, в 

Бизнес плана, на стр. 14 е посочено "Инвестицията в Реклама е в рекламни табели и брошури..."  

     От горепосоченото не става безусловно ясно дали проектът ще включва или не брошури и 

стикери. 

 С уведомително писмо за нередовности BG06RDNP001-19.654-0001-М0003,  на кандидата е 

зададен въпрос 3.7., относно клиентите и конкурентите на кандидата по отношение на дейността.  

      Кандидатът е дал следния отговор: "по Т.3.7: Извършена е корекция в Бизнес плана. 

Планираната с проектното предложение иновативна мобилна онлайн застрахователна услуга е 

безхартиеното издаване на полици и тяхното съхранение в реално време на мобилният телефон, а 

също така бързото и лесно подновяване и плащане на вноските по полицата и следенето на 

падежите и е предназначена само за жителите на общините Ивайловград и Любимец. Цитираните 

застрахователи предлагат само онлайн сключване на полици, а самите полици са на хартия." 

     Направеното посочване, че "иновативна мобилна онлайн застрахователна услуга е 

безхартиеното издаване на полици и тяхното съхранение в реално време на мобилният телефон", 

е в противоречие с Кодекса за застраховането, чл. 332 Изисквания за сключване на 

застрахователни договори от разстояние, конкретно по отношение на застраховка "Гражданска 

отговорност" и застраховка "Злополука".  

     Не е описан механизъм, по който кандидатът ще следи дали услугите, които предвижда да 

предоставя, се ползват само от жителите на общините Ивайловград и Любимец, както е 

посочил, че услугата "е предназначена само за жителите на общините Ивайловград и Любимец". 

 С уведомително писмо за нередовности BG06RDNP001-19.654-0001-М0003,  е зададен 

въпрос 3.10., относно необходимостта от закупуване на оборудване, предвид на това че кандидатът 

посочва, че ще бъде назначено само 1 ново лице, което ще работи по предлагане на новата услуга - 

"иновативно мобилно онлайн застраховане", която е свързана с безхартиено издаване на полици.  

      В отговора на въпрос 3.10. не е обоснована необходимостта от закупуване на проектор, 

шредер, МФУ, цветен принтер... Кандидатът посочва, че ще бъде назначено само 1 ново лице, 

което ще работи по предлагане на новата услуга - "иновативно мобилно онлайн застраховане", 

която е свързана с БЕЗХАРТИЕНО издаване на полици. 

     Дадено е обяснение че: "Целта на предвиденото оборудване е да функционира нормално един 

стандартен застрахователен офис.".  

      В допълнение на горепосоченото  за предвидената основна дейност „иновативно мобилно 

онлайн застраховане”, с откриване на едно ново работно място, не е обоснована и 

необходимостта от закупуване на обзавеждане като: хладилник, микровълнова печка, 

кафемашина, диспенсър и кухненски ъгъл, както и на оборудване и обзавеждане за около 4 работни 

места. Което предполага, че инвестициите са насочени не само към заявяваната "изцяло мобилна 

онлайн услуга". 
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 С уведомително писмо за нередовности BG06RDNP001-19.654-0001-М0003,  на кандидата е 

зададен въпрос „3.14. В Таблица 13 „Прогноза за Нетните парични потоци на другите дейности на 

стопанството/предприятието, които не са свързани с подпомаганата дейност (в лева)”, при 

реализирана печалба, не са посочени разходи на ред IV Данъци и такси. Да се представи обяснение 

и/или коригиран Бизнес план.”. 

      Кандидатът е дал следния отговор: "по Т.3.14: Давам следното обяснение: Приходите от 

застрахователни премии са необлагаеми, поради което на ред "Данъци и такси" е посочено "0". 

Прилагам ГФО 2021". 

       От отговора не става ясно защо в таблица 12 (където приходите са аналогични) кандидатът 

посочва сума за разходи на ред "Данъци и такси", а в таблица 13 - не. 

      От така представения Бизнес план, отново не става ясно защо, кандидатът определя онлайн 

застраховането като отделна (нова) дейност, имайки предвид ,че основната му дейност е била 

Дейности на застрахователни брокери и агенти, като за дейността е получено Удостоверение № 

197-ЗБ/19.11.2009. 

      Съгласно т. 21 „Ред за оценяване на проектните предложения” от Условията за 

кандидатстване по процедурата, неотстраняването на нередовностите води до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата. 

      3.  След последната комуникация с кандидата, е представена коригирана декларация по чл.3 и 

чл.4 от ЗМСП (Приложение №7 към Условията за кандидатстване) и справка за обобщените 

параметри на предприятието, което подава декларацията. 

      Съгласно изисканите и представени от кандидата Отчет за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд за 2019, 2020 и 2021 г., е видно, че средносписъчният брой на 

персонала за 2021 г. е 12 лица; за 2020 г. - 9; за 2019 г. -7, т.е. тъй като предприятието за 2019 и 2020 

г. има под 10 заети, то и през 2021 г. има статут на микропредприятие (чл. 4б, ал. 2 от ЗМСП - "Ако 

в две последователни финансови години предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3, 

това се отразява на неговия статус на микро-, малко или средно предприятие.").  

      При средносписъчен брой на персонала за 2021 г., - 12 лица, в справката за обобщените 

параметри на предприятието кандидатът е посочил 9. 

       В нито една от общо трите представени Декларация - Приложение 7, Справка за обобщените 

параметри на предприятието, което подава декларацията, кандидатът е посочил коректно 

средносписъчният брой на заетите в „Доверие Брокер” ЕООД лица. 

      Съгласно т. 21 „Ред за оценяване на проектните предложения” от Условията за 

кандидатстване по процедурата, неотстраняването на нередовностите води до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата. 

       4. В представените оферти за определяне основателността на заявените за подпомагане разходи, 

са установени следните нередовности и неясноти: 

 С уведомително писмо за нередовности BG06RDNP001-19.654-0001-М0003,  на кандидата е 

зададен въпрос 3.4., по отношение на интернет страницата и мобилно приложение.  

      В изпратения отговор кандидатът е дал обяснение по т.3.4 за минималния обхват и 

функционалност на Уебсайт, но НЕ е представил актуални запитвания и оферти. 

 С уведомително писмо за нередовности BG06RDNP001-19.654-0001-М0003,  на кандидата е 

зададен въпрос 4.2., по отношение на установено дублиране на заявени разходи – кухненска мивка, 

сифон смесител. 

      Кандидатът представя коригирани запитвания, а офертите остават със същите цени, което 

поражда съмнение, че не са актуализирани. 

      Съгласно т. 21 „Ред за оценяване на проектните предложения” от Условията за 

кандидатстване по процедурата, неотстраняването на нередовностите води до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата.  

      5. След изпратени две уведомителни писма за нередовности, в раздел 7 План за 

изпълнение/Дейности по проекта на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил - за 

посочените 6 дейности описание, начин на изпълнение и резултат, от които да става безусловно 

ясно какви конкретни дейности са предвидени, какво включват и как кандидатът планира да ги 

изпълни.  
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      Остава неясно защо например дейностите по доставка на оборудване и обзавеждане започват 

от първия месец, а ремонтът (СМР) започва в шестия. 

      Съгласно т. 21 „Ред за оценяване на проектните предложения” от Условията за 

кандидатстване по процедурата, неотстраняването на нередовностите води до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата.  

 

      Съгласно оценката по "Критериите за административно съответствие и допустимост на 

проектни предложения" (Приложение №13 към Условията за кандидатстване/оценителен лист за 

АСД в ИСУН 2020), проектно предложение BG06RDNP001-19.654-0001 не отговаря на 

критерии за административно съответствие, които водят до отхвърляне, а именно: 

- Критерий 1; Критерий 13; Критерий 18 и Критерий 46 по Група I Проверка на представените 

документи и Формуляра за кандидатстване. 

- Критерий 8 и Критерий 9 по Група II Съответствие на кандидата, проектните дейности и разходи с 

критериите за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване.  

- Критерий 1 по Група III Резултати от анализ на Бизнес плана.  

 

 

 

        Настоящият списък представлява неразделна част от протокол на Комисията за подбор на 

проектни предложения (КППП) от етап на оценка АСД, по оценителна сесия с номер в ИСУН 

2020 - BG06RDNP001-19.654-S1 от 21.11.2022г., по процедура с код в ИСУН - BG06RDNP001-

19.654  по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) от стратегията за ВОМР на 

„МИГ – Любимец – Ивайловград”.  

      В съответствие с условията на т.21 „Ред за оценяване на проектните предложения” от 

Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.654, работата на КППП по 

процедурата приключва с оценителен доклад. Към оценителния доклад на КППП, ще бъде 

приложен списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. 

      МИГ уведомява кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени или са одобрени 

частично, в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад от Управителния 

съвет на МИГ. 

      Съгласно чл.45, ал.1 и ал.2 на ПМС №161 от 04.07.2016г., всеки кандидат, получил 

уведомително писмо от МИГ, че проектното му предложение не е одобрено или че е частично 

одобрено, има право да възрази пред Държавен фонд „Земеделие” в срок до 3 работни дни от 

датата на получаването на уведомлението. 

 

 

 

19.01.2023г.  
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