„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.

Председател на УС на МИГ: /П/
ИВО ЦВЕТКОВ
Докладът е одобрен с Решение
Протокол №09/22.06.2021 г. на УС на МИГ Бяла Слатина
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД
от работата на Комисия за подбор на проектни предложения
по процедура № BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“, с първи краен срок 17:30 ч. на 10.05.2021 г.
Днес, 22.06.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес
гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №07/11.05.2021
г. за определяне на Комисия за подбор на проектни предложения, във връзка с
извършена оценка на всички постъпили проекти в рамките на първия краен срок по
процедура № BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства“, се състави настоящият оценителен доклад, с който работата на
КППП се счита за приключена.
Подбора и оценката на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен
срок, протече по следния начин:
1) ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Обявяването на процедурата за подбор на проектни предложения в ИСУН
№BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“, с два крайни срока за кандидатстване, е извършено на 05.04.2021 г. с
първи краен срок за кандидатстване – 17:30 ч. на 10.05.2021 г. Непосредствено преди
изтичане на първия краен срок за прием на проектни предложения, към УО на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. беше отправена покана за
участие на представител в оценителната сесия, като наблюдател без право на глас, при
подбора на проектни предложения в рамките на процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ
Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. От страна на УО
не беше определен наблюдател.
2) ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В рамките на първия краен срок, до 17:30 ч. на 10.05.2021 г., по процедура
№BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“ постъпиха общо 2 бр. проектни предложения, подлежащи на оценка,
съгласно реда им на подаване, както следва:

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
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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.
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№
1.

2.

Номер на ПП

Наименование на проекта

BG06RDNP001- Подобряване на капацитета на
19.513-0001
„НТД-2018“ ООД за отглеждане
на овощни сливови насаждения
BG06RDNP001- Подобряване на капацитета на
19.513-0002
земеделското стопанство на
„Старт агро 75“ ЕООД - с.
Галиче, общ. Бяла Слатина

Кандидат
„НТД-2018“ ООД
СТАРТ АГРО 75
ЕООД

Дата и час на
регистрация
10.05.2021 г.
15:30 ч.
10.05.2021 г.

3) СЪЗДАВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ
На основание Заповед №07/11.05.2021 г. на Председателя на УС на МИГ Бяла Слатина,
с която е определен състава на КППП, на 11.05.2021 г. беше създадена оценителната
сесия BG06RDNP001-19.513-S1 в ИСУН 2020. Присъединените членове в оценителната
сесия, на основание изпратена Заповед №07/11.05.2021 г. до УО на ПРСР, са както
следва:
№
Член на КППП
Позиция в КППП
Права в оценителната сесия
1.
2.
3.

Петко Павлов Павлов
Цветина Георгиева
Запринова
Преслав Трилков
Гайдарски

Председател

Администратор

Секретар

Администратор

Член с право на глас

Външен експерт-оценител

4.

Павлина Савова Йончина

Член с право на глас

Външен експерт-оценител

5.

Таня Николова Петкова

Член с право на глас

Оценител от КВО

4) ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ
На 11.05.2021 г. /вторник/ от 11:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр.
Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, на основание Заповед №07/11.05.2021 г.
за определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с
осъществяване на оценка на проектни предложения в рамките на първи краен срок по
мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР
на МИГ Бяла Слатина, посредством конферентна онлайн връзка се проведе
встъпителна среща с цел въвеждащо обучение на Комисията за подбор на проектни
предложения по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“, в която се включиха всички членове на КППП.
Председателят на КППП откри срещата и запозна членовете с темите, предмет на
въвеждащото обучение, а именно:
- правата и задълженията в процеса на оценка;
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селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
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- особеностите на процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства“, 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 в рамките на
втория краен срок общо 6 проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.513
МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, които
включват:
1) Подписване на декларации;
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.
След изчерпване на темите и въпросите от въвеждащото обучение на членовете на
Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ в рамките на първия краен
срок по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина,
беше разяснено, че следва да попълнят и върнат, изпратените им по имейл Декларации.
5) ОЦЕНКА НА ЕТАП АСД
Оценката за Административно съответствие и допустимост на проектните
предложения, подадени в рамките на първия краен срок по процедура
№BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“, стартира на 11.05.2021 г., като системата ИСУН 2020 автоматично
генерира разпределението на ОАСД на 11.05.2021 г. в 10:44 ч. както следва:
№ Номер на ПП
Наименование на
Кандидат
Етап
Оценители
проекта
Подобряване
на
1. Преслав Трилков
капацитета на „НТДBG06RDNP00
„НТД-2018“
Гайдарски
1.
2018“
ООД
за
ОАСД
1-19.513-0001
ООД
2. Павлина Савова
отглеждане на овощни
Йончина
сливови насаждения
Подобряване
на
1. Таня Николова
BG06RDNP00 капацитета
на СТАРТ АГРО
Петкова
2.
ОАСД
1-19.513-0002 земеделското
75 ЕООД
2. Преслав Трилков
стопанство на „Старт
Гайдарски
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.
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агро 75“ ЕООД - с.
Галиче,
общ.
Бяла
Слатина
На етап оценка за Административно съответствие и допустимост, бяха проведени 3
неприсъствени заседания, на които са дискутирани различни въпроси и са взети общо
10 Решения от КППП, както следва:
Първо заседание на КППП
На 11.05.2021 г. /вторник/ от 14:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр.
Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед № 07/11.05.2021 г.
за определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с
осъществяване на оценка на етап АСД на постъпилите проектни предложения по мярка
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на
МИГ Бяла Слатина, посредством конферентна онлайн връзка се проведе първото
заседание на Комисията. Председателят на Комисията за подбор на проектни
предложения /КППП/ запозна членовете с постъпилите въпроси от кандидатите и
дадените разяснения, след което представи Списък на постъпилите в рамките на първия
краен срок проектни предложения в ИСУН 2020, по процедура № BG06RDNP00119.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, с
дата 10.05.2021 г. и съобщи разпределението им на етап ОАСД, автоматично
генерирано от системата, както следва:
№

1.

2.

Номер на ПП

BG06RDNP001
-19.513-0001

BG06RDNP001
-19.513-0002

Наименование на проекта

Кандидат

Тип
на
етап

Подобряване на капацитета на
„НТД-2018“
ООД
за
„НТД-2018“ ООД
отглеждане
на
овощни
сливови насаждения

ОАСД

Подобряване на капацитета на
земеделското стопанство на СТАРТ АГРО 75
„Старт агро 75“ ЕООД - с. ЕООД
Галиче, общ. Бяла Слатина

ОАСД

Оценители
Преслав
Трилков
Гайдарски
Павлина Савова
Йончина
Таня Николова
Петкова
Преслав
Трилков
Гайдарски

С цел да се гарантира единен подход при оценката на проектните предложения на етап
„Административно съответствие и допустимост“, по време на първото заседание,
членовете на КППП взеха следните решения:

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.
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РЕШЕНИЕ 1
Когато от кандидатите следва да се изисква документ, който първоначално не е
приложен към проектните предложения и/или приложеният документ не е в
съответствие с изисквания образец и не става ясна съответната информация, която се
предоставя с него, да се изисква отново, като срокът за представяне е не по-малко от 7
/седем/ дни, считано от деня, следващ датата на изпращане на искането.
Пояснителна информация и/или документи може да се изисква повторно от
кандидатите на етап АСД, по преценка на КППП.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
РЕШЕНИЕ 2
Когато се налага да се извърши корекция във ФК, същата ще бъде извършена служебно
от администратор на оценителната сесия и съответната секция от формуляра за
кандидатстване в ИСУН 2020 няма да се „отключва“ за кандидатите.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
РЕШЕНИЕ 3
Когато се изисква допълнителна/пояснителна информация и/или документи от
кандидатите, същите следва да бъдат изпращани чрез раздел „Комуникация“ и
отразени/приложени в получения отговор.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
РЕШЕНИЕ 4
Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност,
Комисията за подбор изпраща на кандидатите уведомления за установените
нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде
по-кратък от една седмица. В случай, че кандидат не отговори на уведомлението или
представи пояснения по констатираните нередовности извън посочения срок,
производството по оценка на проекта се прекратява.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
Второ заседание на КППП
На 29.05.2021 г. от 10:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр. Бяла
Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №07/11.05.2021 г. за
определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с
извършената оценка на етап АСД на постъпилите проектни предложения по мярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
Бяла Слатина, посредством конферентна онлайн връзка се проведе второ заседание на
КППП. По време на заседанието бяха изложени и обсъдени всички констатирани от
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оценителите несъответствия и пропуски по проектните предложения и съответно
одобрени писмата за изпращане към кандидатите, както следва:
1. За проектно предложение BG06RDNP001-19.513-0001 „Подобряване на
капацитета на „НТД-2018“ ООД за отглеждане на овощни сливови насаждения“ е
констатирано, че:
- Таблица за допустимите инвестиции и дейности /Приложение № 1/ е качена в ИСУН в
изискуемия формат, като в нея НЕ е отразен № по ред/код от списък с разходи, за
които РА има определени референтни цени, а за предвиденият за закупуване актив
„Трактор марка DEUTZ-FAHR, модел 5100 D KEYLINE“ е приложена само една
независима оферта;
- Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение № 3/ е подписана и
сканирана от кандидата и е качена във формат „.рdf“. Не са декларирани
обстоятелствата само от 1 до 10, съгласно инструкциите в края на образеца. Също така,
декларацията е представена подписана и сканирана само от управителя на дружеството,
като същата не е представена от съдружника на дружеството - ИВАЙЛО АНГЕЛОВ
СТЕФАНОВ;
- Представена е Декларация по Заповед №РД 09-647 от 03.07.2019 г. на УО на ПРСР
2014-2020 г. /Приложение № 5/ от представляващия МАРИАНА СТЕФАНОВА
МИНКОВА и от съдружника ИВАЙЛО АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ, в качеството му на
член на Общото събрание на съдружниците, която не е попълнена коректно;
- Представена е Декларация за наличната самоходна техника в стопанството
/Приложение № 7/, но не е представено Приложение № 7а – Калкулатор земеделска
техника с оглед оценка допустимостта на кандидата по отношение капацитета на
техниката, необходима за стопанството;
- За определяне разходите за доставка на „Трактор марка DEUTZ-FAHR, модел 5100 D
KEYLINE“ е представена 1 Оферта от „НТД 2018“. Не е представено съответното
запитване за оферта. Същевременно, в ТДИ /Приложение №1/ не отбелязан и отразен
№ по ред/код от списък с разходи, за които РА има определени референтни цени, като в
протокола за избор на доставчици, е посочено че са изпратени запитвания до 3 фирми
за доставка на колесен трактор;
- Приложено е решение за избор на доставчик на ДМА, в което е посочено, че са
изпратени запитвания до три фирми и избран доставчик на принципа предложена "найниска цена". Същевременно, към проектното предложение е приложена само една
независима оферта и само една декларация към нея, като не е ясен принципа за избор
на съответния разход за ДМА;
- Не е представен Агроплан и/или Технологична карта за създаване и отглеждане на
трайни насаждения, които са изискуем документ, в случай, че инвестицията по проекта
е за създаване или презасаждане на трайни насаждения/;
- Към проектното предложение, в раздел 12 „Прикачени електронно подписани
документи“, в поле „Описание“ е посочено, че се прилага „Доклад за енергийно
обследване“. В поле "Файл" към съответния вид документ е прикачен файл с
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наименование "Енергиен одит.pdf", като при отварянето му е констатирано, че неговото
съдържание е „Договор за аренда“, а не описаният документ „Енергиен одит“. Съгласно
Условията за кандидатстване, настоящият документ не може да бъде изискан при
последваща комуникация с кандидата, тъй като допълнителното ме представяне води
до подобряване качеството на проектното предложение;
- Представена е анкетна карта и анкетен формуляр от 11/11/2020 г., но НЕ е
представена Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП за
текущата стопанска година;
- Представен е 5 годишен договор за доставка до 38 500 кг. сливи сорт Стенли, от
стопанската 2022-2023, сключен с преработвател, регистриран в с. Хайредин, общ.
Хайредин - извън територията на МИГ Бяла Слатина. Съгласно Условията за
кандидатстване, така представеният документ НЕ доказва изпълнението на Критерий 7
„Проектът е с интегриран подход предполага свързаност с други участници от
територията“ и по така констатираното несъответствие не могат да бъдат изискани
пояснения и документи при последваща комуникация с кандидата, тъй като
допълнителното им представяне води до подобряване качеството на проектното
предложение;
- Кандидатът е подал предходно проектно предложение по процедура BG06RDNP00119.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“,
регистрирано с идентификационен №BG06RDNP001-19.417-0006 в ИСУН. Същото е
отхвърлено на етап ОАСД. В настоящото проектно предложение с №BG06RDNP00119.513-0001, в приложения Бизнес план кандидатът е посочил, че същият е разработен
на база 44,99 дка насаждение от сливи, които ще „имат пълно плододаване през
стопанската 2022/2023 г.“. При зададен въпрос на оценителната комисия по предходния
проект относно размера на създаденото насаждение, кандидатът е представил следния
отговор: „Насаждението от 22,122 дка в село Галиче, местност „Биволарките“, е
създадено в периода 15.03.2019 г. - 07.04.2019 г., като са насадени дървета на
двегодишна възраст от сорта слива „Стенлей“, за които прилагам съответната
документация. Засаждането на парцела от 22,864 дка. в село Галиче, местност
„Биволарките“ започна в началото на стопанската 2020/2021 г. На 01.11.2020 г. започна
разчертаването на парцела за подреждане на дърветата и подготовка на дупките,
необходими за засаждането им. За осигуряване на посадъчния материал от слива е
сключен договор с разсадник за необходимите бройки дървета на възраст 3 години.
Доставчикът поема ангажимент да достави посадъчния материал до 14 календарни дни
от подаване на заявка от наша страна. Поради климатичните условия се наложи да
забавим създаването на насажденията, като срокът за това съгласно декларираните
обстоятелства пред ДФЗ и приложения към проекта анкетен формуляр е месец април
2021 г. Прилагам документи, свързани със създаването на съществуващото
насаждение“. От предоставената информация е видно, че не са налице обстоятелства за
посоченото твърдение, че насаждението ще встъпи в пълно плододавне при среден
добив от 850,00 дка през стопанска 2022/2023 г., предвид обяснителната записка на
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.

7

„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.

кандидата през декември 2020 г., относно наличие само на 22,122 дка засадено сливово
насаждение. Това отново поставя под съмнение заложените параметри в
производствената програма на Бизнес плана. Кандидатът е приложил анкетна карта за
регистрация на земеделски стопанин, заверена през ноември 2020 г., в която е
посочено, че са засадени 44,99 дка сливи, а видно от отговора, кандидата е засадил
22,122 дка през 2019 г., а останалите 22,864 дка би следвало да са засадени до април
2021 г. От извършената проверка при предишното кандидатстване на членове от
оценителната комисия и приложеният снимков материал за наличното насаждение от
22,122 дка, е видно, че същото не притежава вегетационни показатели, отговарящи на
фаза „пълно плододаване през 2022/2023 г.“, поради което производствената програма е
крайно завишена и не отговаря на наличното състояние на младото насаждение;
- В Бизнес плана не е представена обосновка за капацитета на земеделската техника. От
инвентарната книга е видно, че кандидатът не притежава никакъв инвентар, а по
проектното предложение е предвидено закупуване единствено на трактор. В Таблица
„други разходи“ не са заложени разходи за външни услуги, наем на ДМА и др. и не
става ясно как ще бъде използван предвидения за закупуване трактор;
- В Таблица 11 „Себестойност“ са предвидени разходи единствено за органични и
изкуствени торове, вода за напояване и гориво, което не отговаря на технологичната
карта за отглеждане на сливи. Не са предвидени разходи за обработка на почвата, за
което е описано, че ще използва трактора, резитба на сливовите насаждения,
растително-защитни мероприятия, прибиране на реколтата и др. В тази връзка, така
заложените параметри не могат да се приемат за релевантни, като разходната част е
крайно занижена и не кореспондира с общо приетите „добри земеделски практики“ при
отглеждане на сливово насаждение;
- Не са предвидени разходи за лихви, а видно от приложените счетоводни документи,
дружеството не разполага с финансови средства за извършване на инвестиция в размер
на 114 850,00 лв.
2. За проектно предложение BG06RDNP001-19.513-0002 „Подобряване на
капацитета на земеделското стопанство на „Старт агро 75“ ЕООД - с. Галиче, общ.
Бяла Слатина“ е констатирано, че:
- Таблица за допустимите инвестиции и дейности /Приложение № 1/ е качена в ИСУН в
изискуемия формат- „xls“, .“xlsx”, но по Решение на КППП, назначена със Заповед №
07/11.05.2021 г., ТДИ следва да се представи подписана и подпечатана от кандидата в
„.рdf“, „.jpg“ формат;
- За определяне разходите за оборудване на земеделското стопанство и за
„Консултантски услуги“ по подготовката на проектното предложение са представени
по 3 броя оферти, ведно със запитванията. Представени са също и 2 бр. Решение за
избор на доставчици, но не е представен предварителен или окончателен договор с
доставчика на предвидения за закупуване ДМА. Същевременно, във ФК, в т. 7 „План за
изпълнение/Дейности по проекта, към Дейност „Доставка на земеделска техника“, в
поле „Начин на изпълнение“ е включена информация за сключени 2 бр. договори. С
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оглед и на това, че кандидатът не е попълнил информация в т. 10 „План за външно
възлагане“ от ИСУН 2020, нито е представил Декларация за информираност на
оферентите, следва да представи пояснение по отношение на реда за сключване на
договора за доставка на техниката, съобразно това дали попада или не попада под
хипотезата на чл. 49, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ;
- Приложен е само входящ номер за издаване на становището от РИОСВ Враца;
- Представена е Таблица към Бизнес плана в електронен формат /Приложение № 6а/, но
не са попълнени данни за Предходна година/Последен отчетен период в Таблица 3
„Производствена и търговска програма“.
След така констатираните пропуски и несъответствия по подадените проектни
предложения в рамките на първия краен срок по процедура №BG06RDNP001-19.513
МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, КППП взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 5
Да бъдат изпратени уведомителни писма до кандидатите за отстраняване на
констатираните в хода на проверката за административно съответствие и допустимост
нередовности, като в писмата задължително следва да бъде упоменато, че
неотстраняването на установените нередовности в указания срок води до отхвърляне на
проектното предложение.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
В резултат на допуснати технически грешки от екипа на МИГ Бяла Слатина при
попълване на информацията в ИСУН 2020, които са констатирани от външните експерт
оценители в етапа на извършване на оценка за АСД, бяха взети следните решения:
РЕШЕНИЕ № 6
Да бъдат изисквани от всички кандидати Таблици за допустимите инвестиции и
дейности /Приложение № 1/, освен в електронен формат „xls“, .“xlsx”, също и
подписани и сканирани и представени във формат „.рdf“, „.jpg“.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
РЕШЕНИЕ № 7
В оценителната таблица към II-ра група критерии за оценка, в т.5 „Декларация от
представляващия/те кандидата съгласно Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от
Наредба № 22/2015 г. /Приложение № 4/, се приема подписана и сканирана от
кандидата и оценява не като риложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба № 22/2015
г., а като образец на Приложение № 4 - Декларация за съгласие за предоставяне на
данни от НСИ на УО по служебен път, съгласно т.4 към Раздел 24.1 „Списък с общи
документи“ към Условията за кандидатстване. Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от
Наредба № 22/2015 г. не е приложим документ.
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.
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Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
На 29.05.2021 г., в резултат от извършената документална проверка от оценителите и на
база констатираните несъответствия по проектните предложения, чрез ИСУН 2020 са
изпратени 2 броя уведомителни писма до кандидатите, както следва:
№ Проектно предложение Изискани документи и пояснителна информация Изх. №
BG06RDNP001-19.513- 1. Пояснения и обяснителна записка по МИГ-АСД-4.10001
констатираното несъответствие в Таблица за 0001/29.05.2021
допустимите
инвестиции
и
дейности г.
/Приложение № 1/ и коректно попълнена ТДИ и в
двата изискуеми формата - „xls“, .“xlsx” и
подписана и подпечатана от кандидата в „.рdf“,
„.jpg“ формат, по решение на КППП;
2. Коректно попълнена Декларация за липса на
основания за отстраняване /Приложение №3/,
подписана от кандидата и от съдружника на
дружеството, и представена в изискуемия
формат;
3. Коректно попълнена Декларация по Заповед
№РД 09-647 от 03.07.2019 г. на УО на ПРСР
2014-2020 г. /Приложение № 5/ от съдружника
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ, в качеството
му на член на Общото събрание на
1.
съдружниците, представена в изискуемия
формат;
4. Приложение № 7а – Калкулатор земеделска
техника, с оглед оценка допустимостта на
кандидата по отношение капацитета на
техниката, необходима за стопанството;
5. Обяснителна записка по констатираното
несъответствие по отношение на представената 1
бр. оферта без запитване, както и дали актива
фигурира в списъка с разходи, за които РА има
определени референтни цени, с отразен № по
ред/код и/или нужния брой оферти, ведно със
запитвания и декларации от оферентите, в
зависимост от наличието или неналичието на
референтен код на разхода;
6. Да се представи обяснителна записка за начина
на подбор на разхода за ДМА, както и
съответните документи за доказване на принципа
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.
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за избор на съответния разход за ДМА, при
необходимост;
7. Не е представен Агроплан и/или Технологична
карта за създаване и отглеждане на трайни
насаждения, като същите следва да бъдат
представени при инвестиции за създаване или
презасаждане на трайни насаждения, с оглед
установяване липса на изкуствено създадени
условия;
8. Регистрационна карта, издадена по реда на
наредбата по § 4 от ЗПЗП за текущата стопанска
година;
9. Пояснение за представен договор за
стопанската 2022-2023 за 5 г. за доставяне до 38
500 кг. сливи сорт „Стенли“, сключен с
преработвател, регистриран в с. Хайредин, общ.
Хайредин - извън територията на МИГ Бяла
Слатина;
10. Обяснителна записка с информация по
отношение на констатираните несъответствия в
бизнес плана, с описание на реално засадените
площи със сливи, с ясни и точни срокове за
извършване на агротехническите мероприятия по
засаждане
на
сливите,
подкрепени
със
съответните
документи,
доказващи
по
категоричен начин
засаждането на 44,99 дка
сливи. В случай, че към настоящия момент
отново не е извършено засаждане на останалите
дка, в обяснителна записка да се включи
информация
кога
ще
бъде
извършено
засаждането и къде в бизнес плана са заложени
разходите по създаване на сливовото насаждение;
11. Подробна обяснителна записка с пояснение за
начина на формиране на приходната част в
Бизнес плана, както и да се представят
аргументирани доказателства за заложеното
производство;
12. Подробна обосновка за какво ще бъде
използван трактора и с какъв прикачен инвентар
ще бъдат извършени отделните агротехнически
мероприятия, поради липсата на ДМА,
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.
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BG06RDNP001-19.5130002

4.

констатирано от инвентарната книга;
13. Обяснителна записка по отношение на
констатираното несъответствие за разходите,
които формират себестойността в Таблица 11 от
Бизнес плана;
14. Обяснителна записка и пояснение с какви
средства ще бъде извършена инвестицията с
оглед на това, че дружеството не разполага със
собствени финансови средства и същевременно в
Бизнес плана не са предвидени разходи за лихви.
1. Таблица за допустимите инвестиции и МИГ-АСД-4.1дейности /Приложение № 1/, подписана и 0002/29.05.2021
подпечатана от кандидата в „.рdf“, „.jpg“ формат; г.
2. Обяснителна записка с пояснение по
отношение на реда за сключване на договора за
доставка на техниката и при необходимост
допълнителни документи за доказване типа
процедура;
3.Решение или друг приложим документ за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда/решение по оценка на въздействие върху
околната среда/решение за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична
оценка/становище по екологична оценка/решение
за преценка на вероятната степен на значително
отрицателно въздействие/решение по оценка за
съвместимостта/писмо/разрешително
от
компетентния
орган
по
околна
среда
(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на ЗООС,
ЗБР и/или ЗВ от компетентния орган по околна
среда /МОСВ/РИОСВ/Басейнова дирекция;
4. Представяне на Бизнес план и на Таблица към
Бизнес план с коректно попълнени данни за
Предходна година/Последен отчетен период в
Таблица 3 „Производствена и търговска
програма“ и съответно в двата изискуеми
формата.

В отговор на изпратените уведомителни писма за отстраняване на нередовности чрез
ИСУН 2020, в указания срок от 10 дни постъпиха 2 бр. отговори от кандидатите, както
следва:
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.
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№ Номер на ПП
Дата на въпрос Срок за отговор
Дата на отговор
1.
BG06RDNP001-19.513-0001 29.05.2021 г.
08.06.2021 г.
08.06.2021 г.
2.
BG06RDNP001-19.513-0002 29.05.2021 г.
08.06.2021 г.
08.06.2021 г.
След получените допълнително изискани пояснения и документи от кандидатите и след
преглед на представената информация, КППП взе следното решение:
РЕШЕНИЕ № 8
Да бъде извършено посещение на място на 11.06.2021 г. от член на КППП и
представител от екипа на МИГ Бяла Слатина, в присъствието на представител от страна
на кандидата по проектно предложение BG06RDNP001-19.513-0001 „Подобряване на
капацитета на НТД-2018 ООД за отглеждане на овощни сливови насаждения“.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
Извършената поверка и констатациите от посещението са документирани, като за целта
е оформен протокол, към който са приложени 12 бр. снимки снимки на обекта, предмет
на инвестиции. В резултат от посещението на място се установи, че дейностите, за
които се иска финансово подпомагане, не са осъществени преди подаване на
заявлението за подпомагане. Също така е установено, че представените данни от
кандидат „НТД-2018“ ООД за проектно предложение № BG06RDNP001-19.513-0001
„Подобряване на капацитета на НТД-2018 ООД за отглеждане на овощни сливови
насаждения“ не съответстват на реалните. Реално засадените овощни насаждения в
границите на имота са 38.074 дка., като от направените снимки е видно, че насадените
овощни дръвчета не са встъпили в плододаване през стопанската 2020/2021 г., а близо
половината от тях са засадени през април 2021 г.
Трето заседание на КППП
На 17.06.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание Заповед № 07/11.05.2021 г. за
определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с обобщаване
на оценката на етап АСД, посредством конферетна онлайн среща, членовете на КППП
обсъдиха резултатите от извършената документална проверка от оценителите на
представените допълнителни документи и информация. След обстойно обсъждане,
Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура BG06RDNP00119.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, взе
следните решения:
РЕШЕНИЕ 9
Допуска до етап Техническа и финансова оценка /ТФО/ проектно предложение
BG06RDNP001-19.513-0002 с наименование „Подобряване на капацитета на
земеделското стопанство на „Старт агро 75“ ЕООД - с. Галиче, общ. Бяла Слатина,
подадено в рамките на първия краен срок по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ
Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, което отговаря
напълно на критериите за АСД. както следва:
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.
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Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
РЕШЕНИЕ 10
Не допуска за оценка на етап Техническа и финансова оценка /ТФО/ проектното
предложение BG06RDNP001-19.513-0001 с наименование „Подобряване на капацитета
на „НТД-2018“ ООД за отглеждане на овощни сливови насаждения“, подадено в
рамките на първи краен срок по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, поради това, че приложеният
към Формуляра за кандидатстване Бизнес план и Таблицата към него не могат да бъдат
оценени и да се докаже ефективност, чрез съвместно прилагане на планираните
инвестиции и дейности, включени в проекта, и че тези инвестиции и дейности водят до
подобряване на земеделската дейност, и че водят до постигане на целите на подмярката
и са в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и
прозрачност, както и че е изпълнено условието по т. 4 и т.7 на Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ от Условията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства”.
Край на дейностите по оценка на проектите на етап АСД: 17.05.2021 г.
6) ОЦЕНКА НА ЕТАП ТФО
Извършването на Техническа и финансова оценка на проектните предложения,
преминали успешно етапа на АСД в рамките на втория краен срок по процедура
№BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“, стартира на 17.05.2021 г., след обобщаването на АСД в ИСУН 2020, като
разпределението за ТФО на допуснатото 1 бр. проектно предложение, е генерирано
автоматично в системата, както следва:
№ Номер на ПП
Наименование
Кандидат
Тип
на Оценители
етап
1
Преслав
Трилков
Подобряване на капацитета
Гайдарски
BG06RDNP001 на земеделското стопанство СТАРТ АГРО
ТФО
и
-19.513-0002
на „Старт агро 75“ ЕООД - с. 75 ЕООД
Павлина
Галиче, общ. Бяла Слатина
Савова
Йончина
Оценката на проектното предложения е извършена при спазване на критериите за ТФО,
определени в Стратегията за ВОМР и Методиката за ТФО /Приложение №30/ към
Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

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.
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В етапа на извършване на техническа и финансова оценка на проектното предложение,
КППП е провела 2 бр. неприсъствени заседания, както следва:
Първо заседание на КППП
На 18.06.2021 г. /петък/, от 9:00 часа, на основание Заповед №07/11.05.2021 г. за
определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с
извършването на оценка на етап ТФО, посредством конферетна онлайн връзка, беше
проведено първото заседание на КППП. Председателят на Комисията уведоми експерт
оценителите за допусната техническа грешка от екипа на МИГ Бяла Слатина при
попълване на текста в оценителния лист в ИСУН 2020. Той поясни, че в Оценителния
лист в ИСУН 2020, към т.1 от Раздел I „Критерии за техническа и финансова оценка“ е
вписан непълен текст. С оглед извършване на ТФО при спазване на критериите,
определени в Стратегията за ВОМР и Методиката за ТФО /Приложение №30/ към
Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, беше взето следното решение:
РЕШЕНИЕ 11
В оценителния лист в ИСУН 2020, на етап Техническа и финансова оценка /ТФО/,
текста по Критерий 1 от Раздел I „Критерии за техническа и финансова оценка“ е
неточен, поради което и с цел извършване на оценката, КППП приема, че точки по
Критерий 1 ще се присъждат, в случай че „Проектът осигурява подпомагане на
производството на плодове и/или зеленчуци и/или продукция от животновъдството (с
изключение на пчеларството)
- до 50% от общото производство на стопанството - 5
- над 50% от общото производство на стопанството - 10
- над 85 % от общото производство на стопанството -20“
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
Техническата и финансова оценка на проектното предложение с реф. №
BG06RDNP001-19.513-0002 е извършена при спазване на критериите, определени в
Стратегията за ВОМР и Методиката за ТФО /Приложение №30/ към Условията за
кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства“. В процеса на оценка, експерт оценителите не
са установили нередовности и обстоятелства, които изискват допълнителна
пояснителна информация от кандидата - СТАРТ АГРО 75 ЕООД. В резултат на
извършените от тяхна срана проверки по определените критерии за качеството, за
проектното предложение са направени следните констатации:
- допринася за постигане на целите на Стратегията за ВОМР чрез прилагане на
планираните инвестиции и дейности;
- има принос за постигането на индикаторите в СВОМР;
- получени са точки над изискуемия минимален брой от 5т., които са „Праг за
минимално допустима оценка за качество на проекта“;
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.
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- в съответствие е с минималния и максимален размер на БФП;
- включва категории разходи, допустими за финансиране съгласно раздел 14.1 и 14.2 от
Условията за кандидатстване;
- не включва финансиране от ЕЗФРСР на недопустими разходи;
- всички разходи, включени в бюджета, съответстват изцяло на дейностите, предвидени
за изпълнение;
- разходите са необходими, обосновани и основателни за изпълнението му;
- не е налице необходимост от корекция на бюджета и такава не е извършена.
Извън тези приложими критерии, с които е извършена проверка за основателността на
предложените за финансиране разходи, за проектно предложения с реф. №
BG06RDNP001-19.513-0002 са присъдени точки по 2 критерии, както следва:
1. Критерий 5 „Проектът осигурява заетост на допълнителен персонал (ново работно
място за целия период на изпълнение на проекта)
- До две работни местa - 10 т.
2. Критерий 7 „Проектът е с интегриран подход предполага свързаност с други
участници от територията“
- Договор с хранително-преработвателно предприятие от територията на МИГ за
доставка на суровина за преработка - 20 т.
Проектното предложение е оценено от външните експерт-оценители по следния начин:
Рег. № на ПП Наименование
Оценители
Бр. точки
Обща
Оценка
BG06RDNP00 „Подобряване на
Преслав
Трилков
30 т.
1-19.513-0002 капацитета на
Гайдарски
земеделското стопанство
Павлина
Савова
30 т.
на „Старт агро 75“ ЕООД Йончина
30 т.
- с. Галиче, общ. Бяла
Слатина“

Заседание на КППП
На 21.06.2021 г. /понеделник/, от 13.00 ч., в резултат от извършената ТФО на
проектните предложени, /сряда/ от 13:30 часа, чрез конферентна връзка от офиса на
МИГ Бяла, на основание Заповед №07/11.05.2021 г. и във връзка с приключване на
оценителния процес на етап ТФО в рамките на първия краен срок по процедура
BG06RDNP001-19.513 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, беше проведено неприсъствено
заседание, на което се обсъдиха резултатите и беше извършена „Обобщена оценка тип
ТФО“ на проектите, като Комисията прие следното решение:

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.
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РЕШЕНИЕ 12
Във връзка с проведения подбор на проектни предложения в рамките на първия краен
срок по процедура №BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“, Комисията, назначена от Председателя на УС на
МИГ Бяла Слатина със Заповед №07/11.05.2021г., след извършена Техническа и
финансова оценка на проекта, ПРЕДЛАГА за финансиране:
1. Проектно предложение с реф. № BG06RDNP001-19.513-0002 и наименование
„Подобряване на капацитета на земеделското стопанство на „Старт агро 75“ ЕООД - с.
Галиче, общ. Бяла Слатина“, на кандидат „Старт агро 75“ ЕООД, с окончателна оценка
от 30 точки, с размер на БФП 55 350,00 лв.;
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
В етапа на Техническа и финансова оценка на проектите, преминали успешно етапа на
АСД, по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“, НЯМА оттеглени и резервни предложения,
които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране.
Класирането в ИСУН от извършената оценка и подбор на проектните предложения е
генерирано от член на КППП с права „Администратор на сесия“ на 21.06.2021 г.
7) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат от извършения подбор и оценка на подадените в рамките на първия краен
срок проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, КППП предлага за
финансиране, както следва:
 Обща сума (Общо допустими разходи – ОДР – 100%) на проектните
предложения, предложени за финансиране: 110 700,00 лева.
 Сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП – 50%) –
55 350,00 лева.
 Съфинансиране от кандидатите – 50% - 55 350,00 лева.
 Брой проектни предложения предложени за финансиране – 1 брой.
 Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
е – 214 889,00 лева;
 Остатъчен ресурс за втори краен срок по процедурата – 159 539,00 лева.
Въз основа на извършения подбор в рамките на първия краен срок по процедура
за подбор на проектни предложения процедура № BG06RDNP001-19.513 МИГ
Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, КППП
предлага да бъде отпусната за финансиране на проектни предложения,
безвъзмездна финансова помощ в размер на 55 350,00 лева.
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
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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,
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В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките
на финансовия ресурс по процедурата: НЯМА проектни предложения, които са
преминали успешно оценката, но за които да не е достигнало финансиране.
В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките
на финансовия ресурс по процедурата: ИМА 1 отхвърлено проектно предложение на
етап оценка на АСД.
В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките
на финансовия ресурс по процедурата: НЯМА проектни предложения, оттеглени от
кандидатите.
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. 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.

Членове на КППП:
Председател: Петко Павлов
Секретар: Цветина Запринова
Външен експерт-оценител: Преслав Гайдарски
Външен експерт-оценител: Павлина Йончина
Оценител от КВО: Таня Петкова

/П/
/П/
/П/
/П/
/П
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