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ПРОТОКОЛ № 1/18.01.2019 г. 
от 

заседание с цел въвеждащо обучение на Комисия за подбор на проектни предложения  

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

инвестиции в земеделските стопанства“ 

 

Днес, 18.01.2019 г. /петък/ 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 

осъществяване на оценка на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, 

се проведе заседание с цел въвеждащо обучение, на което присъстваха следните лица, 

членове на КППП:  

 

№ Член на КППП Позиция в КППП 

Права в оценителната сесия 

по процедурата в ИСУН 

2020 

1. Петко Павлов Павлов Председател Администратор 

2. 
Сашка Веселинова 

Първанова 
Секретар Администратор 

3. 
Преслав Трилков 

Гайдарски 
Член с право на глас Оценител 

4. 
Добрин Михайлов 

Савчев 
Член с право на глас Оценител 

5. Таня Николова Петкова Член с право на глас Оценител 

  

Преди запознаване с темите за въвеждащото обучение, на лицата, включени в КППП 

със Заповед № 01/15.01.2019 г., беше представен Списък с постъпилите проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.161. След разглеждане на списъка, 

всички лица, членове на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура 

№BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделските стопанства“ подписаха следните декларации: 

- Декларация за липса на конфликт на интереси; 

- Декларация за йерархическа зависимост; 

- Декларация за неучастие в подготовката на проектни предложения, подадени по 

процедура BG06RDNP001-19.161; 

- Декларация за неучастие в оценката на СВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

- Декларация по чл.16, ал.2 от ПМС 162. 
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Председателят на КППП откри заседанието и запозна членовете с темите, предмет на 

въвеждаш.щото обучение, а именно: 

- правата и задълженията в процеса на оценка; 

- особеностите на процедура BG06RDNP001-19.161, което включва цели, индикатори, 

бюджет, критерии за допустимост на кандидатите, дейностите, разходите и др.; 

- етапите на оценка и критериите за оценка, както и пълно разяснение; 

- извършване на оценка в ИСУН 2020. 

Председателят на КППП подробно разясни конкретните ангажименти, които лицата  

следва да изпълнят с оглед осъществяването на оценка на постъпилите общо 6 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1. 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, които включват: 

1) Подписване на декларации по образец на Държавен фонд „Земеделие“; 

2) Запознаване с правилата за работа на КППП; 

3) Участие в заседанията на КППП; 

4) Извършване на проверки и попълване на Контролни листи от проверките; 

5) Участие при изготвяне на оценителен доклад от работата на КППП; 

6) Докладване и уведомяване за хода на оценителния процес.  

В хода на въвеждащото обучение бяха разисквани и конкретните задачи и дейности  

на членовете на Комисията за подбор на проектни предложения, в т.ч.: 

1) Председател на КППП: 

- Председателят на Комисията ръководи организационно и методически 

работата, координира процеса на оценка в съответствие с процедурите, 

предвидени в ЗУСЕСИФ, Постановление № 161 от 4 юли 2016 г. за 

определяне на правила за координация между Управляващите органи на 

програмите и Местните инициативни групи, и Местните инициативни 

рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от 

общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г., Условията за 

кандидатстване по процедурата и съгласно настоящите правила, и обезпечава 

неговото безпристрастно и прозрачно провеждане. 

- Отговаря за процеса на извършването на оценката на постъпилите проектни 

предложения в срока, съгласно заповедта за назначаване на Комисията. 

- Отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на 

членовете на Комисията. 

- Отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата – изпращането на 

исканията за пояснителна информация, определяне на сроковете за нейното 

представяне, присъединяване на получената пояснителна информация към 

съответното проектно предложение. 

- Отговаря за изготвянето на оценителния доклад и проверява дали докладът е 

подписан от всички членове на Комисията. 
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2) Секретар: 

- Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички 

административни дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за 

техническата обезпеченост на дейността на Комисията. 

- Има задължението да информира членовете на Комисията за техния график 

на работа и да осигури тяхното присъствие на заседанията, на които 

Комисията взима решения по време на оценка с цел спазване на единен 

подход спрямо всички кандидати/партньори и проектни предложения. 

- Съхранява надлежно цялата документация от работата на Комисията в 

случай, че има такава на хартия. 

3) Оценителите в оценителната комисия: 

- Извършват оценка на проектните предложения, която включва оценка на 

административното съответствие и допустимост и техническа и финансова 

оценка, като участието на оценителите в отделните етапи на оценката се 

определя автоматично на случаен принцип от системата ИСУН 2020. 

- Участват в заседанията на оценителната комисия. 

- Участват в изготвянето и подписват оценителен доклад от работата на 

Комисията. 

По време на заседанието с цел въвеждащо обучение, Председателят на КППП 

представи на експерт-оценителите пакета с документи по процедура BG06RDNP001-

19.161, включващ: 

1) Условия за кандидатстване; 

2) Документи за попълване към Условията за кандидатстване; 

3) Документи за информация към Условията за кандидатстване; 

4) Условия за изпълнение; 

5) Документи към Условията за изпълнение. 

Беше обърнато специално внимание на критериите и тяхната тежест при оценката 

на постъпилите проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла 

Слатина - 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ в ИСУН 2020, които 

са заложени в СВОМР, а именно: 

№ Критерий Max оценка 

1. Проектът осигурява подпомагане на производството на 

плодове и/или зеленчуци и/или продукция от 

животновъдството (с изключение на пчеларството): 

20 

 -до 50% от общото производство на стопанството 5 

 -над 50% от общото производство на стопанството 10 

 -над 85% от общото производство на стопанството 20 

2. Проектът е за биологично земеделско производство: 10 

 -над 50% 5 

 -над 85% 10 
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3. Проектът е с инвестиции, свързани с опазване на околната 

среда, включително технологии, водещи до намаляване на 

емисиите, и/или постигане на стандартите на ЕС 

15 

4. Проектът е с инвестиции за повишаване на енергийната 

ефективност и/или иновации в стопанството 
10 

5. Проектът осигурява заетост на допълнителен персонал (ново 

работно място за целия период на изпълнение на проекта): 
15 

 -до две работни места 10 

 -над две работни места 15 

6. Проектът е на млад земеделски производител до 40 години 10 

7. Проектът е с интегриран подход – предполага свързаност с 

други участници от територията: 
20 

 -договори за реализиране на продукцията на територията на 

МИГ 

10 

 -договор с хранително-преработвателно предприятие от 

територията на МИГ за доставка на суровина за преработка 

20 

 ОБЩ брой точки 100 

 Минимален праг за преминаване 5 
  

Също така, беше представено и Решението на УС, с което е определено 

минималният праг за преминаване на проектните предложения. Последва запознаване 

на членовете на Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ с 

ръководството за потребителя за модул „Оценка“, изготвен от консорциум „ИСУН 

2020“ ДЗЗД и с конкретните задачи, които следва да бъдат изпълнени в хода на 

оценителния процес на проектните предложения, постъпили в ИСУН 2020 по 

процедура BG06RDNP001-19.161, мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина. 

Председателят на КППП представи накратко информация за дейностите в ИСУН 

по разпределение на етап оценка на административното съответствие и допустимостта, 

разпределение на етап техническа и финансова оценка, въвеждане на оценителни листи 

на двата етапа от оценката на проектите, прекъсване на оценката,  продължаване на 

прекъсната оценка, обобщаване на двата етапа от оценката, задаване на въпрос към 

кандидат, потвърждаване на отговор, класиране на проектните предложения, изготвяне 

на протокол, доклад и решение.  

След изчерпване на темите и въпросите от въвеждащото обучение на членовете та 

Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура BG06RDNP001-

19.161, мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за 

ВОМР на МИГ Бяла Слатина, лицата подписаха декларация, че са запознати с 

Условията за кандидатстване, Вътрешните правила за работа на КППП и че са 

участвали във въвеждащо обучение и са запознати с начина на оценка на проектни 

предложения в ИСУН 2020.  
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Беше взето решение следващото присъствено заседание да се проведе на 

28.01.2019г. /понеделник/ от 10:00 ч. в офиса на МИГ Бяла Слатина, находящ се на 

адрес: 3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, за да се направи преглед 

на напредъка по извършването на оценка на етап АСД на подадените проектни 

предложения.  

 

 

Присъствали на заседанието: 

 

1) Петко Павлов      /П/ 

2) Сашка Първанова      /П/ 

3) Преслав Гайдарски      /П/ 

4) Добрин Савчев      /П/ 

5) Таня Петкова       /П/ 


