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Докладът е одобрен от УС на  

МИГ Бяла Слатина на 05.03.2019 г. 

Председател на УС: /П; П/ 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
от работата на Комисия за подбор на проектни предложения  

по процедура № BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделските стопанства“ 
 

Днес, 25.02.2019 г. /понеделник/ от 10.00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на 

адрес  гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед № 

01/15.01.2019 г. за определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във 

връзка с приключване работата на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.161 МИГ 

Бяла Слатина - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията 

за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, се състави настоящия оценителен доклад. 

Оценката на подадените в рамките на първия прием проектни предложения по 

процедурата протече по следния начин: 

1) Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН № 

BG06RDNP001- 19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделските стопанства“ на 10.12.2018 г. с един краен срок за кандидатстване – 

14.01.2019 г. 

2) Проектните предложения, подлежащи на оценка на етап „Административно 

съответствие и допустимост“ са: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта 
Дата и час на 

регистрация 
Кандидат 

1 
BG06RDNP001-

19.161-0001 

Модернизиране на 

земеделското стопанство на 

„ЗП Любен Лазаров Славов“ 

чрез закупуване на земеделска 

техника 

13.01.2019 г. 

16:15 ч. 

ЗП Любен 

Лазаров 

Славов 

2 
BG06RDNP001-

19.161-0002 

„Закупуване на земеделска 

техника за повишаване на 

производителността и 

ефективността в 

животновъдно стопанство на 

млад фермер на територията 

на МИГ "Бяла Слатина“ 

13.01.2019 г. 

17:00 ч. 

Стела 

Николаева 

Илиева 

3 
BG06RDNP001-

19.161-0003 

Модернизация на 

земеделското стопанство на 

ЗП Борислав Мотовски чрез 

закупуване на земеделска 

14.01.2019 г. 

11:58 ч. 

ЗП Борислав 

Велчев 

Мотовски 
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техника 

4 
BG06RDNP001-

19.161-0004 

Инвестиции в модернизация 

на кравеферма за 

производство на мляко 

14.01.2019 г. 

14:27 ч. 

ЗП 

Благовест 

Нецов Бочев 

5 
BG06RDNP001-

19.161-0005 

Подкрепа за модернизация на 

земеделското стопанство на 

млад земеделски 

производител Ангел Христов 

14.01.2019 г. 

15:21 ч. 

ЗП Ангел 

Асенов 

Христов 

6 
BG06RDNP001-

19.161-0006 

Модернизация на 

земеделското стопанство на 

ЗП Деян Гешев 

14.01.2019 г. 

16:48 ч. 

ЗП Деян 

Славеев 

Гешев 

Извършването на оценката за Административно съответствие и допустимост на 

проектните предложения, подадени по процедура № BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла 

Слатина - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“, стартира на 

21.01.2019 г., непосредствено след създаване на профили на оценителите в ИСУН 2020 

и активирането им от страна на УО на ПРСР 2014-2020.  

Системата ИСУН 2020 автоматично е генерирала разпределението на ОАСД на 

21.01.2019 г. в 14:05 ч. както следва: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат Тип на 

етап 

Оценители 

1. BG06RDNP001-

19.161-0001 

„Модернизиране на 

земеделското стопанство на 

ЗП Любен Лазаров Славов 

чрез закупуване на 

земеделска техника“ 

ЗП Любен 

Лазаров 

Славов 

ОАСД Добрин 

Михайлов 

Савчев 

 

Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

2. BG06RDNP001-

19.161-0002 

„Закупуване на земеделска 

техника за повишаване на 

производителността и 

ефективността в 

животновъдно стопанство 

на млад фермер на 

територията на МИГ „Бяла 

Слатина“ 

Стела 

Николаева 

Илиева 

ОАСД Добрин 

Михайлов 

Савчев 

 

Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

3. BG06RDNP001-

19.161-0003 

„Модернизация на 

земеделското стопанство на 

ЗП Борислав Мотовски чрез 

закупуване на земеделска 

техника“ 

Земеделски 

производит

ел 

Борислав 

Велчев 

ОАСД Таня 

Николова 

Петкова 

 

Преслав 
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Мотовски Трилков 

Гайдарски 

4. BG06RDNP001-

19.161-0004 

„Инвестиции в 

модернизация на 

кравеферма за 

производство на мляко“ 

ЗП 

Благовест 

Нецов 

Бочев 

ОАСД Таня 

Николова 

Петкова 

 

Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

5. BG06RDNP001-

19.161-0005 

„Подкрепа за модернизация 

на земеделското стопанство 

на млад земеделски 

производител Ангел 

Христов“ 

Земеделски 

производит

ел Ангел 

Асенов 

Христов 

ОАСД Преслав 

Трилков  

Гайдарски 

 

Таня 

Николова 

Петкова 

6. BG06RDNP001-

19.161-0006 

„Модернизация на 

земеделското стопанство на 

ЗП Деян Гешев“ 

Земеделски 

производит

ел Деян 

Славеев 

Гешев 

ОАСД Таня 

Николова 

Петкова 

 

Добрин 

Михайлов 

Савчев 

Членовете на КППП с право на глас, след проверка на изискуемите по процедурата 

документи и информация, попълват своите оценителни листи в ИСУН 2020, след което 

Председателят на КППП изпраща уведомления до всички кандидати на дата 08.02.2019 

г. с цел отстраняване на констатираните в хода на оценката на етап АСД нередовности, 

както следва: 

№ Проектно 

предложение 

Изискани документи и пояснителна информация Изх. № 

1 BG06RDNP001-

19.161-0001 

1.Обяснителна записка за констатираното 

несъответствие в Таблица за допустими инвестиции 

/Приложение №3/ и коректно попълнена Таблица и в 

двата изискуеми формата („pdf“ и „xls“); 

2.Обяснителна записка за констатираното 

несъответствие по отношение неправилното датиране 

на Инвентарната книга и нова Инвентарна книга към 

датата на подаване на проектното предложение в 

ИСУН (13.01.2019 г.); 

3.Попълнена Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП 

МИГ-АСД 

001/08.02.2

019 г. 
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/Приложение № 13/ и Справка за обобщените 

параметри на предприятието, което подава 

декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП /Приложение № 

13а/ от Условията  за кандидатстване, предвид 

обстоятелството, че кандидатът представлява 

микропредприятие; 

4.Коригирана Декларация за неприложими общи 

документи /Приложение №8/ във връзка с 

представяне на документите по т. 3 /Декларация по 

чл. 3 и 4 от ЗМСП и Справка/ от настоящото писмо, 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат.  

5.Коректно попълнена Декларация по чл. 25, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ /Приложение № 4/, със зачертана 

излишна информация в т. 1 и попълнени т. 7 и т. 8 от 

нея, подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат.  

6.Коректно попълнен Формуляр за мониторинг 

/Приложение № 20/, с коригирана сума на 

инвестицията, подписан, датиран към датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН, в 

изискуемия „pdf“ формат.  

7. Коректно попълнена Таблица В3 „Бъдещи 

клиенти“ от Бизнес плана, подписана, подпечатана и 

представена в двата изискуеми формата - „.xls“ и 

„.pdf“; 

8. Коректно попълнена Таблица 5 „Други приходи“ 

от Бизнес плана, подписана, подпечатана и 

представена в изискуемия „.pdf“ формат; 

9. Обяснителна записка, поясняваща към кой трактор 

ще бъде агрегатирана предвидения за закупуване 

материален актив „Прикачна пръскачка“. В случай, 

че пръскачката ще е към наличния, да се представи 

документ от доставчика за съвместимост на същия с 

параметрите на пръскачката. В случай, че тя ще се 

прикачва към трактор под наем, да се  посочи къде в 

бизнес плана са включени тези разходи. 

2 BG06RDNP001-

19.161-0002 

1.Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействие върху околната 

МИГ-АСД 

002/08.02.2
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среда или друг приложим документ, издаден по реда 

на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и/или Закона за водите 

от компетентния орган по околна среда /Регионална 

инспекция по околна среда и водите/, в изискуемия 

„PDF“ формат. 

019 г. 

3 BG06RDNP001-

19.161-0003 

1.Коригирана Декларация за неприложимите общи 

документи /Приложение №8/, подписана, датирана 

към датата на подаване на проектното предложение в 

ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

2.Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на 

личните данни /Приложение №19/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат.; 

3.Декларация от кандидата /Приложение №18/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

4.Декларация за нередности /Приложение  № 12/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

5. Декларацията по чл.3 и 4 от ЗМСП /Приложение № 

13/ подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

6.Справка за обобщените параметри на 

предприятието, което подава декларация по чл.3 и 4 

от ЗМСП /Приложение № 13а/ в изискуемия „xls“ 

формат; 

7.Обяснителна записка и при необходимост оферта с 

коректно посочена валидност;  

8.Декларация за изчисление на минималния СПО на 

стопанството през текущата стопанска година към 

момента на кандидатстване /Приложение № 9/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

9.Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

/Приложение № 4/ подписана, датирана към датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН, в 

МИГ-АСД 

003/08.02.2

019 г. 
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изискуемия „pdf“ формат; 

10.Декларация за липса или наличие на двойно 

финансиране по проекта /Приложение №14/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

11.Справка за съществуващия и нает персонал към 

датата на кандидатстването /Приложение №16/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат;  

12.Декларация за липса на изкуствено създадени 

условия и/или наличие на функционална 

несамостоятелност от кандидата /Приложение №17/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

13.Формуляр за мониторинг /Приложение № 20/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

14.Декларация НСИ /Приложение №3/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

15.Декларация КЕП /Приложение №34/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

16.Обяснителна записка относно установените 

несъответствия в Бизнес плана между Таблица 10 

„Други разходи“ /данни за предходна година/ и 

Таблица 12 „Прогноза за нетните парични потоци на 

проекта (в лева)“, ред 6 „Други разходи“ – данни за 

предходна година и при необходимост представяне 

на коригирани Таблици и в двата изискуеми формата 

– „pdf“ и „xls“; 

17.Попълнена Таблица В3 „Бъдещи клиенти“ от 

Бизнес плана, представена и в двата изискуеми 

формата – „pdf“ и „xls“ ; 

18.Попълнена Таблица 3 „Производствена и 

търговска програма“ от Бизнес плана, представена и 

в двата изискуеми формата – „pdf“ и „xls“. 
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4 BG06RDNP001-

19.161-0004 

1.Отчет за приходи и разходи за предходна 

финансова година или коригирана Декларация за 

неприложимите общи документи /Приложение № 8/, 

в която да се включи и документа по т. 43  от Раздел 

24.1 „Списък с общи документи“ – „Отчет за 

приходи и разходи за предходна финансова година“; 

2.Обяснителна записка за цената на Трактор 

Lamborghini Strike 110, посочена в офертата, а 

именно 119 360,00 лв. и стойността на актива, 

включен в ТДИ, а именно Трактор Lamborghini Strike 

110 – 85 000,00 лв. и Допълнително оборудване за 

Трактор Lamborghini Strike 110 – 6 360,00 лв., като в 

случай на промяна в ТДИ, същите следва да се 

отразят и в двата изискуеми формата; 

3.Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействие върху околната 

среда или друг приложим документ, издаден по реда 

на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и/или Закона за водите 

от Регионална инспекция по околна среда и водите; 

4.Подпечатана оферта от „Агромашина груп“ ООД; 

5.В случай на интензитет по проекта от 60%, 

Декларации от всички оференти, че са информирани, 

че нямат предимство пред останалите участници при 

провеждането на процедура за избор на доставчик; 

6.Коректно попълнена Декларация по чл. 25, ал. 2 от 

ЗУСЕЕСИФ /Приложение № 4/; 

7.Коректно попълнена Справка-декларация за 

приходите от земеделие /Приложение №11/; 

8.Коригирано приложение „Калкулатор земеделска 

техника“; 

9.Удостоверение от НАП за липса на просрочени 

задължения; 

10.Отчет за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд; 

11.Документи за доказване на придобити 

професионални умения и познания в областта на 

селското стопанство и при необходимост – 

коригирана Декларация за неприложимите общи 

документи /Приложение № 8/; 

12.Коригирана заглавна страница от бизнес плана; 
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13.Обяснителна записка за констатираните 

несъответствия, свързани с броя животни, и при 

необходимост – коригирани документи с коректния 

брой животни; 

14.Обяснителна записка относно начина, по който ще 

се достигне заложения в бизнес плана брой от 47 бр. 

крави млечни; 

15.Коригирана информация в Таблица 4.2.2 от Бизнес 

плана, която да съответства на броят на животните, 

посочени в Таблица 4.2.1;  

16.Обосновка относно необходимостта от закупуване 

на челен товарач Hauer POMR-95; 

17. Коригирана марка на предвидения за закупуване 

актив /трактор/. 

5 BG06RDNP001-

19.161-0005 

1.Коригирана Декларация за неприложимите общи 

документи /Приложение №8/, подписана, датирана 

към датата на подаване на проектното предложение в 

ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

2.Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на 

личните данни /Приложение №19/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

3.Декларация от кандидата /Приложение №18/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

4.Декларация за нередности /Приложение  № 12/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

5.Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействие върху околната 

среда или друг приложим документ, издаден по реда 

на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и/или Закона за водите 

от компетентния орган по околна среда /Регионална 

инспекция по околна среда и водите/, в изискуемия 

„PDF“ формат; 

6.Декларацията по чл.3 и 4 от ЗМСП /Приложение № 

13/ подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 
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„pdf“ формат; 

7.В случай, че кандидатът е свързано лице с друго 

предприятие е необходимо да се представи и 

попълнена справка /Приложение № 13а/ към 

декларацията; 

8.Декларация за изчисление на минималния СПО на 

стопанството през текущата стопанска година към 

момента на кандидатстване /Приложение № 9/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

9.Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

/Приложение № 4/ подписана, датирана към датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН, в 

изискуемия „pdf“ формат; 

10.Декларация за наличната самоходна техника в 

стопанството /Приложение № 7/ подписана, датирана 

към датата на подаване на проектното предложение в 

ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат с коректно 

попълнена информация и съответно Калкулатор 

земеделска техника /Приложение №7а/ с посочен 

общия размер на земята, към които да се приложат 

свидетелства/талон за регистрация на посочената 

самоходна техника. Да се представи също и 

обяснителна записка за констатираното 

несъответствие; 

11.Декларация за липса или наличие на двойно 

финансиране по проекта /Приложение №14/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

12.Справка за съществуващия и нает персонал към 

датата на кандидатстването /Приложение №16/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

13.Декларация за липса на изкуствено създадени 

условия и/или наличие на функционална 

несамостоятелност от кандидата /Приложение №17/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 
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„pdf“ формат; 

14.Формуляр за мониторинг /Приложение № 20/ 

подписан, датиран към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

15.Декларация НСИ /Приложение №3/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

16.Декларация КЕП /Приложение №34/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

17.Обяснителна записка относно констатираните 

несъответствия в посочените таблици от бизнес 

плана и коректно попълнени таблици съгласно 

счетоводните записи на кандидата за 2018 г. и 

инструкциите за попълване на Бизнес плана; 

18.Обяснителна записка с какви собствени средства 

ще бъде осъществена инвестицията; 

19.Таблица В3 „Бъдещи клиенти“ следва да се 

попълни предвид обстоятелството, че кандидатът 

заявява точки по Критерий 7 „Проектът е с 

интегриран подход – предполага свързаност с други 

участници от територията“; 

20.Обяснителна записка относно причината за 

намаляване на приходите от продукция и субсидии 

предвид обстоятелството, че Бизнес планът следва да 

показва подобряване на дейността на земеделското 

стопанство. 

6 BG06RDNP001-

19.161-0006 

1.Коригирана декларация за неприложимите общи 

документи /Приложение № 8/ подписана, датирана 

към датата на подаване на проектното предложение в 

ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

2.Коректно въведен режим на помощта в колона 4 на 

Таблицата за допустими инвестиции /Приложение № 

3/, който в случая е РДП0 „непомощ“. Да се 

представи коригирана ТДИ /Приложение № 3/ и в 

двата изискуеми формата („pdf“ и „xls“); 

3.Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на 

личните данни /Приложение № 19/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 
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публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 
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ОПИК 2014-2020 г. 

 

4.Декларация от представляващия/те кандидата 

/Приложение № 18/ подписана, датирана към датата 

на подаване на проектното предложение в ИСУН, в 

изискуемия „pdf“ формат; 

5.Декларация за нередности /Приложение № 12/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

6.Инвентарна книга към датата на подаване на 

проектното предложение 14.01.2019 г.; 

7.Попълнена Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП 

/Приложение № 13/,  предвид обстоятелството, че 

кандидатът представлява микропредприятие; 

8.В случай, че кандидатът е свързано лице с друго 

предприятие е необходимо да се представи и 

попълнена справка /Приложение № 13а/ към 

декларацията; 

9.Декларации от оферентите, че са информирани, че 

нямат предимство пред останалите участници при 

провеждането на процедура за избор на доставчик, 

подписани и подпечатани в „pdf“ формат; 

10.Декларация за изчисление на минималния СПО на 

стопанството през текущата стопанска година към 

момента на кандидатстване /Приложение № 9/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

11.Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

/Приложение № 4/ подписана, датирана към датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН, в 

изискуемия „pdf“ формат; 

12.Декларация за липса или наличие на двойно 

финансиране по проекта /Приложение № 14/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

13.Декларация за липса на изкуствено създадени 

условия и/или наличие на функционална 

несамостоятелност от кандидата /Приложение № 17/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 
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„pdf“ формат; 

14.Формуляр за мониторинг /Приложение № 20/ 

подписан, датиран към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

15.Декларация НСИ /Приложение № 33/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

16.Декларация КЕП /Приложение № 34/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

17.Декларация за регистрация по ДДС /Приложение 

№ 37/ подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия 

„pdf“ формат; 

18.Писмена обосновка и съответно при необходимост 

да се коригира информацията във Формуляра или 

ТДИ /Приложение № 3/, което да се представи 

отново в двата формата; 

19.Коректно попълнена Таблица 12 от Бизнес плана, 

подписана, подпечатана и представена в двата 

изискуеми формата - „.xls“ и „.pdf“; 

20.Коректно попълнена Таблица В3 „Бъдещи 

клиенти“ от Бизнес плана, подписана, подпечатана и 

представена в двата изискуеми формата - „.xls“ и 

„.pdf“. 

В резултат на изпратените писма за отстраняване на нередовности чрез ИСУН 

2020, в указания срок от 7 дни постъпиха 6 бр. отговори от кандидатите, както следва: 

№ Номер на ПП Дата на въпрос Срок за отговор Дата на отговор 

1. BG06RDNP001-19.161-0001 08.02.2019 г. 15.02.2019 г. 14.02.2019 г. 

2. BG06RDNP001-19.161-0002 08.02.2019 г. 15.02.2019 г. 11.02.2019 г. 

3. BG06RDNP001-19.161-0003 08.02.2019 г. 15.02.2019 г. 14.02.2019 г. 

4. BG06RDNP001-19.161-0004 08.02.2019 г. 15.02.2019 г. 15.02.2019 г. 

5. BG06RDNP001-19.161-0005 08.02.2019 г. 15.02.2019 г. 15.02.2019 г. 

6. BG06RDNP001-19.161-0006 08.02.2019 г. 15.02.2019 г. 14.02.2019 г. 

След преглед на представените документи и информация, се установи 

необходимост от второ уведомление за отстраняване на нередовности за два от 

проектите, а именно: 
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1. За проектно предложение BG06RDNP001-19.161-0003 „Модернизация на 

земеделското стопанство на ЗП Борислав Мотовски чрез закупуване на земеделска 

техника“ 

2. За проектно предложение BG06RDNP001-19.161-0005 „Подкрепа за модернизация на 

земеделското стопанство на млад земеделски производител Ангел Христов“. 

№ Проектно 

предложение 

Повторно изискани документи и пояснителна 

информация 

Изх. № 

1 BG06RDNP001-

19.161-0003 

1. Коригирана Таблица 3 „Производствена и търговска 

програма“ към Бизнес плана, съотносима на ОПР, във 

формат .pdf и .xls; 

2.Коригирана Таблица 5 „Други приходи“, във формат 

.pdf и .xls; 

3.Коригирана Таблица 12 „Прогноза за Нетните 

парични потоци на проекта“, отговаряща на Таблица 3 

и Таблица 5, във формат .pdf и .xls; 

4.Обяснителна записка относно установените 

несъответствия в Таблица 3, Таблица 5 и Таблица 12 

от Бизнес плана. 

МИГ-АСД 

007/18.02.2019 

г. 

2 BG06RDNP001-

19.161-0005 

1.Коригирана Таблица 3 „Производствена и търговска 

програма“, Коригирана Таблица 5 „Други приходи“, 

Коригирана Таблица 12 „Прогноза за Нетните парични 

потоци на проекта“, съотносими на ОПР във формат 

.pdf и .xls; 

2.Попълнена Таблица 13 "Прогноза за Нетните 

парични потоци на другите дейности на 

стопанството/предприятието, които не са свързани с 

подпомаганата дейности", във формат .pdf и .xls; 

3.Обяснителна записка относно установените 

несъответствия в Таблиците към Бизнес плана. 

МИГ-АСД 

008/18.02.2019 

г. 

В рамките на указания срок кандидатите и по двата проекта са върнали отговор 

и са предоставили изисканите документи и пояснения, както следва: 

№ Номер на ПП Дата на въпрос Срок за отговор Дата на отговор 

1. BG06RDNP001-19.161-0003 18.02.2019 г. 25.02.2019 г. 21.02.2019 г. 

2. BG06RDNP001-19.161-0005 18.02.2019 г. 25.02.2019 г. 21.02.2019 г. 

Извършването на ОАСД на проектите е продължена чрез попълване на 

оценителни листове от експерт-оценителите.  

По време на оценката на проектните предложения на етап „Административно 

съответствие и допустимост“ КППП не е извършвала проверка на място на 

кандидатите, тъй като нито един от тях не е заявил разходи за СМР и/или трайни 

насаждения. 
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3) След финална проверка на повторно изисканите документи и информация, 

КППП допусна всички проектни предложения до следващия етап „Техническа и 

финансова оценка“. Системата ИСУН 2020 автоматично е генерирала 

разпределението на ТФО на 22.02.2019 г. в 11:27 ч. както следва: 

№ 
Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат 

Тип на 

етап 
Оценители 

1. 

BG06RDNP001-

19.161-0001 

„Модернизиране на 

земеделското стопанство на 

ЗП Любен Лазаров Славов 

чрез закупуване на 

земеделска техника“ 

ЗП Любен 

Лазаров 

Славов 

ТФО 

Добрин 

Михайлов 

Савчев 

 

Таня 

Николова 

Петкова 

2. 

BG06RDNP001-

19.161-0002 

„Закупуване на земеделска 

техника за повишаване на 

производителността и 

ефективността в 

животновъдно стопанство 

на млад фермер на 

територията на МИГ „Бяла 

Слатина“ 

Стела 

Николаева 

Илиева 

ТФО 

Таня 

Николова 

Петкова 

 

Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

3. 

BG06RDNP001-

19.161-0003 

„Модернизация на 

земеделското стопанство на 

ЗП Борислав Мотовски чрез 

закупуване на земеделска 

техника“ 

Земеделски 

производит

ел 

Борислав 

Велчев 

Мотовски 

ТФО 

Таня 

Николова 

Петкова 

 

Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

4. 

BG06RDNP001-

19.161-0004 

„Инвестиции в 

модернизация на 

кравеферма за 

производство на мляко“ 

ЗП 

Благовест 

Нецов 

Бочев 

ТФО 

Добрин 

Михайлов 

Савчев 

 

Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

5. 

BG06RDNP001-

19.161-0005 

„Подкрепа за модернизация 

на земеделското стопанство 

на млад земеделски 

производител Ангел 

Земеделски 

производит

ел Ангел 

Асенов 

ТФО 

Преслав 

Трилков 

Гайдарски 
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Христов“ Христов Таня 

Николова 

Петкова 

6. 

BG06RDNP001-

19.161-0006 

„Модернизация на 

земеделското стопанство на 

ЗП Деян Гешев“ 

Земеделски 

производит

ел Деян 

Славеев 

Гешев 

ТФО 

Таня 

Николова 

Петкова 

 

Добрин 

Михайлов 

Савчев 

В резултат от извършената проверка на етап ТФО и попълнените оценителни листи 

от членовете на КППП с право на глас, всички проектни предложения са одобрени за 

финансиране и класирането им е извършено автоматично от ИСУН по следния начин: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат Точки 
Одобрена 

БФП 

1. 
BG06RDNP001-

19.161-0002 

„Закупуване на земеделска 

техника за повишаване на 

производителността и 

ефективността в 

животновъдно стопанство 

на млад фермер на 

територията на МИГ „Бяла 

Слатина“ 

Стела 

Николаева 

Илиева 

50 
71 340,00 

лв. 

2. 
BG06RDNP001-

19.161-0004 

„Инвестиции в 

модернизация на 

кравеферма за 

производство на мляко“ 

ЗП 

Благовест 

Нецов 

Бочев 

40 
71 616,00 

лв. 

3. 
BG06RDNP001-

19.161-0005 

„Подкрепа за модернизация 

на земеделското стопанство 

на млад земеделски 

производител Ангел 

Христов“ 

Земеделски 

производит

ел Ангел 

Асенов 

Христов 

30 
71 700,00 

лв. 

4. 
BG06RDNP001-

19.161-0006 

„Модернизация на 

земеделското стопанство на 

ЗП Деян Гешев“ 

Земеделски 

производит

ел Деян 

Славеев 

Гешев 

30 
30 708,00 

лв. 

5. 
BG06RDNP001-

19.161-0003 

„Модернизация на 

земеделското стопанство на 

ЗП Борислав Мотовски чрез 

Земеделски 

производит

ел 

20 
38 250,00 

лв. 
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ОПИК 2014-2020 г. 

 

закупуване на земеделска 

техника“ 

Борислав 

Велчев 

Мотовски 

6. 
BG06RDNP001-

19.161-0001 

„Модернизиране на 

земеделското стопанство на 

ЗП Любен Лазаров Славов 

чрез закупуване на 

земеделска техника“ 

ЗП Любен 

Лазаров 

Славов 

10 
10 800,00 

лв. 

 

С това работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, се счита за 

приключена. 

 

 Приложения: 

1. 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; 

2. Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране; 

3. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им; 

4. Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения; 

5. Заповед за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения; 

6. Декларации по чл. 16, ал. 4 от ПМС № 162/2016; 

7. Разяснения, които са предоставяни на кандидатите преди подаването на 

проектните предложения, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по 

време на оценителния процес; 

8. Оценителни листи от всеки етап на оценката; 

9. Протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в 

съответния етап на оценка лица. 

 

 

Комисия за подбор на проектни предложения: 

 

1) Петко Павлов, Председател    /П/ 

2) Сашка Първанова, Секретар    /П/ 

3) Преслав Гайдарски, Член с право на глас   /П/ 



       
 

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

4) Добрин Савчев, Член с право на глас   /П/ 

5) Таня Петкова , Член с право на глас   /П/ 


