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

ОПИК 2014-2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2/22.02.2019 
от 

Работата на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ 

по извършване на оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“               

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

инвестиции в земеделските стопанства“ 
 

Начало на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 21.02.2019 г. 

Край на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 22.02.2019 г. 

Проведени заседания на КППП: на 28.01.2019 г., на 08.02.2019 г. и 22.02.2019 г. 

Проектните предложения, подлежащи на оценка на етап АСД са както следва: 

№ 
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 техника 

14.01.2019 г. 

11:58 ч. ЗП Борислав 

Велчев Мотовски 

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 

 

Членове на Комисията за подбор на проектни предложения: 

№ Член на КППП Позиция в КППП Права в оценителната сесия  

1. Петко Павлов Павлов Председател Администратор 
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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 

 

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.   

 

Първо заседание на КППП 

На 28.01.2019 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 етап АСД на постъпилите проектни предложения по мярка 

4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на 

МИГ Бяла Слатина, беше проведено първото присъствено заседание, на което 

присъстваха всички членове на КППП.    

Председателят на Комисията за подбор на проектни предложени /КППП/, назначена със 

Заповед №01/15.01.2019 г., представи постъпилите в срок проектни предложения в 

ИСУН 2020, като съобщи, че системата автоматично е генерирала разпределението на 

ОАСД 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 
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3. BG06RDNP001-

19.161-0003 

„Модернизация на 

земеделското стопанство на 

ЗП Борислав Мотовски чрез 

закупуване на земеделска 

техника“ 

Земеделски 

производител 

Борислав 

Велчев 

Мотовски 

ОАСД Таня Николова 

Петкова 

 

Преслав 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 

производител 

Ангел 

Асенов 

Христов 

ОАСД Преслав Трилков  

Гайдарски 

 

Таня Николова 

Петкова 

6. BG06RDNP001-

19.161-0006 

„Модернизация на 

земеделското стопанство на 

ЗП Деян Гешев“ 

Земеделски 

производител 

Деян Славеев 

Гешев 

ОАСД Таня Николова 

Петкова 

 

Добрин Михайлов 

Савчев 

В допълнение беше съобщено, че при първоначалното разпределение на проектите в 

ИСУН е допусната техническа грешка, като вместо 2-ма оценители на 1 проект е 

зададено числото 3, след което първото разпределение е анулирано от Администратора 

на оценителната сесия.  

Председателят на Комисията информира членовете, че с писмо с изх. №19-19-2-02-

17/24.01.2019 г., Ръководителят на УО на ПРСР е уведомил МИГ Бяла Слатина, че няма 

възможност да излъчи наблюдател без право на глас за участие в оценителна сесия по 

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

земеделските стопанства“. 

По време на заседанието беше представен и напредъка по първоначалната проверка на 

проектите от всеки един от оценителите, които споделиха, че след така направения 

първоначален преглед на представените документи към проектните предложения са 

установени няколко общи пропуски и липси, а именно: 

- Неправилно датиране на декларациите; 

- Непредставени становища от РИОСВ, вместо тях са приложени входящи номера; 

- Непредставяне на Декларация по чл.3 и 4 от ЗМСП и съответно Справка; 

- Технически грешки при попълване на ТДИ; 

- Непопълнени таблици от Бизнес плана; 

- Неизчерпателно попълнена Декларация за неприложими документи; 

- Представени са ОПР без да е приложимо; 
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След обсъждане и с цел да се гарантира единен подход при оценката на проектните 

предложения на етап „Административно съответствие и допустимост“, на своето 

присъствено заседание на 28.01.2019 г., Комисията за подбор на проектни предложения 

се наложи да вземе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ 1 

Когато от кандидатите следва да се изисква документ, който първоначално не е 

приложен към проектното предложение 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 7 /седем/ дни, 

считано от деня, следващ датата на изпращане на искането. Пояснителна информация 

и/или документи ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи 

казус на етап АСД. 
 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

РЕШЕНИЕ 2 

От кандидатите ще се изисква да представят отново:  

- Коректно датирани Декларации към датата на представяне на проектните 

предложения в ИСУН 2020; 

- Становище от РИОСВ; 

- Коректно попълнени ТДИ и Таблици към Бизнес плана; 

- Коригирани Декларации за неприложими документи; 

- Пояснителна информация, обяснителни записки и обосновки. 
 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

РЕШЕНИЕ 3 

Когато от кандидатите се изисква да извършат корекция, която следва да бъде нанесена 

в проектното предложение, съответната секция от формуляра за кандидатстване в 

ИСУН 2020 ще се „отключи“ служебно от администратор на оценителната сесия при 

изпращане на писмо до кандидата. 
 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

РЕШЕНИЕ 4 

Когато се изисква допълнителна/пояснителна информация и/или документи от 

кандидатите, същите следва да бъдат изпращани чрез раздел „Комуникация с 

кандидата“ и отразени/приложени в получения отговор.   
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Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

РЕШЕНИЕ 5 

Краен срок за извършване на 100% документална проверка за наличие или липса на 

всички изискуеми документи по подадените проекти, отразяване на резултатите в 

оценителните листи на етап АСД и изпращане на писма за допълнителна информация - 

08.02.2019 г.  
 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

Второ заседание на КППП 

Второто присъствено заседание с участието на всички членове на КППП се проведе на 

08.02.2019 г., от 9:00 ч. в офиса на МИГ Бяла Слатина, като на него бяха изложени и 

обсъдени всички констатирани от оценителите несъответствия и пропуски по всички 

проектни предложения и съответно одобрени писмата за изпращане към кандидатите, 

както следва: 

1. За проектно предложение №BG06RDNP001-19.161-0001 „Модернизиране на 

земеделското стопанство на „ЗП Любен Лазаров Славов“ чрез закупуване на 

земеделска техника“ е констатирано, че:  

- В ТДИ /Приложение №3/, кандидатът е посочил че НЕ кандидатства с ДДС, а в 

същото време е попълнена колона 10 /Обща сума с ДДС, лева/ 

- Не е посочена коректно марката на прикачната пръскачка, съгласно 

приложената оферта и договор и справка в Референтен списък; 

- Приложена е инвентарна книга към 31.12.2018 г.,  а не към датата на подаване 

на проектното предложение в ИСУН 2020 /13.01.2019 г./. 

- Не са приложени Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП /Приложение № 13/ и 

Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 

и 4 от ЗМСП /Приложение № 13а/; 

- Приложена е Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ /Приложение № 4/, но 

същата не е попълнена съгласно изискванията;  

- Приложен е Формуляр за мониторинг /Приложение № 20/, но в Раздел 5В не е 

посочена коректно сумата на инвестицията;  

- Таблица В3 „Бъдещи клиенти“ от не е попълнена;  

- Таблица 5 „Други приходи“ от сканираният формат към Бизнес плана не е 

попълнена;   

- Представената обосновка в бизнес плана не дава информация към кой трактор 

ще бъде агрегатирана предвидената за закупуване прикачна пръскачка. 

2. За проектно предложение № BG06RDNP001-19.161-0002 „Закупуване на 

земеделска техника за повишаване на производителността и ефективността в 
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животновъдно стопанство на млад фермер на територията на МИГ „Бяла 

Слатина“ е констатирано, че:  

- Не е приложено Становище от РИОСВ. 

3. За проектно предложение №BG06RDNP001-19.161-0003 „Модернизация на 

земеделското стопанство на ЗП Борислав Мотовски чрез закупуване на земеделска 

техника“ е констатирано, че: 

- Всички приложени декларации са с дата 11.01.2019 г., а проектното 

предложение е подадено в ИСУН 2020 на 14.01.2019 г.;  

- Декларация по чл.3 и 4 от ЗМСП /Приложение № 13/ е описана като 

неприложима, но съгласно УК, т. 24.1 Списък с общи документи, е указано, че се 

предоставя за кандидати микро, малки или средни предприятия;   

- Справката /Приложение № 13а/ е описана също като неприложима, но от 

направена справка в ТР е видно, че кандидатът е едноличен собственик на капитала на 

"Боби АВ" ЕООД, ЕИК 201364553 и следва да представи документа;   

- Представено е запитване и оферта, но в нея липсва посочена валидност на 

офертата, като на втората страница е посочен текст „валидност на проформа 

фактурата“, което най-вероятно е грешка;  

- Справката за съществуващия и нает персонал /Приложение №16/ не е датирана 

към датата на подаване на проекта в ИСУН 2020 /14.01.2019 г./; 

- Формулярът за мониторинг попълнена дата /14.01.2019 г./ не е датирана към 

датата на подаване на проекта в ИСУН 2020 /14.01.2019 г./; 

- Декларация за неприложимите общи документи /Приложение № 8/ е 

приложена, но в нея са включени документи, които са изискуеми по процедурата и 

същата не е датирана към датата на подаване на проекта в ИСУН 2020 /14.01.2019 г./;  

- Констатирана е разлика в Таблиците при приложения Бизнес план, в Таблица 3 

“Производствена и търговска програма”, в 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;  

- Кандидатът е заявил съответствие с критерий за подбор на проекти и е 

приложил договор за покупко-продажба на готова продукция, но не е попълнил  

Таблица В3 от Бизнес плана “Бъдещи клиенти“.  

4. За проектно предложение № BG06RDNP001-19.161-0004 „Инвестиции в 

модернизация на кравеферма за производство на мляко“ е констатирано, че: 

- В Декларация за неприложимите общи документи /Приложение №8/ не е 

включен документа по т. 43, а именно: „ОПР за предходна година за ЮЛ“, а в раздел 12 

„Прикачени електронно подписани документи“, кандидатът е приложил ГДД, което не 

е съпоставим документ с изисквания ОПР;  

- В приложената Таблица за допустими инвестиции /Приложение №3/ и в двата 

формата фигурират активи,  които не отговарят на приложените оферти и цени, на база 

на които е направено пазарното проучване;   
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- Приложени са съответните оферти и запитвания, но на офертата от 

Агромашина груп ООД липсва печат, а съгласно Условията за кандидатстване, т. 24.1 

„Списък с общи документи“, т. 21 е необходимо офертата да има и печат на оферента; 

 - Кандидатът е заявил 60% интензитет на помощта, поради което е необходимо 

към приложените оферти да се представят декларации от оферентите, че са 

информирани, че нямат предимство пред останалите участници при провеждането на 

процедура за избор на изпълнител, съгласно Постановление № 160 на МС; 

- Приложена е Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ /Приложение № 4/, но 

не е зачертано невярното в т. 1 и в т. 8;  

- Приложена е Справка-декларация /Приложение №11/ за приходите от 

земеделие - продажби от земеделска дейност, производство на преработена земеделска 

продукция и услуги, директно свързани със земеделската дейност за предходна 

финансова година или последен приключен междинен период в годината на 

кандидатстване - съответната декларация, но не е попълнена т. 1 от нея;  

- Приложен е Калкулатор, в който не е отразен общия размер на земята, посочен 

в таблица 4.1 от Бизнес плана, както и стойностите на техниката, за която се 

кандидатства; 

- Не е представено Удостоверение, издадено от НАП, че кандидатът няма 

просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на 

проекта; 

- Във връзка с необходими документи, доказващи изпълнението на Критерий 5 

„Проектът осигурява заетост на допълнителен персонал“ от Критериите за оценка не е 

представена Справка „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други 

разходи за труд за предходната спрямо кандидатстването календарна година“. 

- Заявен е по-висок интензитет от 60% на основание възрастта на кандидата, но 

не са приложени съответните документи за доказване на придобити професионални 

умения и познания в областта на селското стопанство;  

- Не е приложено 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/; 

- На заглавната страница от Бизнес плана липсва сума на инвестицията, име и 

подпис на бенефициента;  

- Установено е разминаване между стойностите за брой животни в Таблица 4.2.1 

в сканирания формат (40 бр. крави млечни) и Таблиците на бизнес плана във формат 

.xls - 47 бр. крави млечни;  

- В Таблица 4.2.2 на сканирания формат .pdf грешно е отразена стойността за 

брой животни – „Общо“, която не съответства на посочената в Таблица 4.2.1; 

- Не е представена обосновка относно необходимостта от закупуване на челен 

товарач Hauer POM R-95. 
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- В таблица 12 от Бизнес плана е заложен интензитет на помощта в размер на 

60% предвид обстоятелството, че кандидатът е млад фермер - до 40 г., но в 

приложените документи няма налични такива, които да доказват изискуемото, съгласно 

Условията за кандидатстване, образование със земеделска насоченост;  

- В обяснителната част Раздел I от бизнес плана некоректно е посочено името на 

бенефициента; 

- В обяснителната част на Раздел III, точка 2 „Предпроектно проучване“ е 

записано, че „ще гарантира добро реноме и успех на община Троян“;  

- В таблица 1 от Бизнес плана некоректно е посочена марката на Трактора;   

5. За проектно предложение № BG06RDNP001-19.161-0005 „Подкрепа за 

модернизация на земеделското стопанство на млад земеделски производител 

Ангел Христов“ е констатирано, че: 

- Всички приложени декларации и други датирани документи не са с датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН 2020 /14.01.2019 г./;   

- Не е представено 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/; 

- Не е представена Декларация по чл.3 и 4 от ЗМСП и съответно при 

необходимост Справка за обобщените параметри на предприятието; 

- Приложена е Декларация за наличната самоходна техника в стопанството, но 

не е към дата на подаване на проектното предложение в ИСУН 2020 /14.01.2019 г./;  

- Констатирано е несъответствие в декларацията за наличната самоходна 

техника, като е посочен само един наличен трактор на възраст по-малка и/или равна на 

7 г. към дата на подаване на проектното предложение, докато в Калкулатора е посочена 

стойност от 389 к.с. за наличната техника, а в инвентарната книга кандидадът има и 

други налични трактори, които са на възраст по-малка и/или равна на 7 г. към датата на 

подаване на проектното предложение;  

- Съгласно приложена инструкция за попълване на Таблица 12 от Бизнес плана, 

данните от Таблици 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 /общо/ за предходна година, трябва да отговарят 

на данните в Колона 3 на същата таблица, което в конкретния случай не е така;  

- В Таблица 1 от Бизнес плана е декларирано, че проектното предложение ще 

бъде осъществено със 100% собствено финансиране, като от приложения ОПР не става 

ясно по какъв начин и с какви средства ще бъде осъществено това;  

- Таблица В3 от Бизнес плана не е попълнена, а същевременно кандидатът е 

заявил точки по критерий за инвестиции с интегриран подход, който предполага 

свързаност с други участници от територията и е приложен съответния договор;  

6. За проектно предложение № BG06RDNP001-19.161-0006 „Модернизация на 

земеделското стопанство на ЗП Деян Гешев“ е констатирано, че: 
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- Всички Декларации са датирани с дата (11.01.2019), различна от датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН 2020 (14.01.2019);  

- В таблицата по Приложение 3 в колона 4 е въведен режим на помощта РДП1 

("de minimis"), а в бюджета е въведена единствената възможна стойност, съответстваща 

на РДП0 ("непомощ"). 

- Приложеният Бизнес план в PDF формат и този в XLS има разлика в таблица 

12, а именно колони 6, 7 и 8 за редове 1, 2 и I (приходи).  

- Не е попълнена таблица В3 от Бизнес плана, а проекта предвижда 

изпълнението на Критерий 7;  

- Вместо инвентарна книга е предоставен договор за наем на земеделска техника 

(трактор); 

- Декларация по чл.3 и 4 от ЗМСП /Приложение № 13/ не е представена;  

- Формуляр за мониторинг /Приложение № 20/ е с дата (11.01.2019), различна от 

датата на подаване на проектното предложение в ИСУН 2020 (14.01.2019);  

 

След представяне на констатираните от оценителите пропуски и несъответствия по 6-те 

подадени проектни предложения, на проведеното присъствено заседание на 08.02.2019 

г. в офиса на МИГ Бяла Слатина, Комисията за подбор на проектни предложения 

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

инвестиции в земеделските стопанства“ взе следното решение:  

 

РЕШЕНИЕ № 6 

Да бъдат изпратени уведомителни писма до всички кандидати за отстраняване на 

констатираните в хода на проверката за административно съответствие и допустимост 

нередовности, като в писмата задължително следва да бъде упоменато, че 

неотстраняванто 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. 

 

На 08.02.2019 г., в резултат от извършената документална проверка от оценителите и на 

база констатираните несъответствия по всички 6 проектни предложения, чрез ИСУН 

2020 са изпратени 6 броя уведомителни писма до кандидатите, 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 

МИГ-АСД 

001/08.02.2019 г. 
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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 

/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 
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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 

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. 

МИГ-АСД 

002/08.02.2019 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 

МИГ-АСД 

003/08.02.2019 г. 
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/Приложение № 4/ подписана, датирана към датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН, в 

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 
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програма“ от Бизнес плана, представена и в двата 

изискуеми формата – „pdf“ и „xls“. 

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 

МИГ-АСД 

004/08.02.2019 г. 
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/Приложение № 8/; 

12.Коригирана заглавна страница от бизнес плана; 

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 № 

МИГ-АСД 

005/08.02.2019 г. 
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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. 

 

13/ подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „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/ 
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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. 

 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „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, 

МИГ-АСД 

006/08.02.2019 г. 
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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 
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ОПИК 2014-2020 г. 

 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

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/ 
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развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 
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подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „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. 
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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. 

 

След преглед на представените документи и информация, се установи необходимост от 

второ уведомление за отстраняване на нередовности за два от проектите, а именно: 

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.  



       
 

 „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. 

 

Трето заседание на КППП 

След извършването на последващи проверки и обстойно обсъждане на допълнително 

представените документи и пояснения, на свое  заседание, проведено на 22.02.2019 г. в 

офиса на МИГ Бяла Слатина, Комисията за подбор на проектни предложения взе 

решение за допускане всички проекти на етап ТФО, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ 7 
Комисията за подбор на проектни предложения, подадени в рамките на процедура 

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

стопанства“, одобрява списък на проектите, които отговарят на критериите за 

административно съответствие и допустимост и допуска до техническа и финансова 

оценка следните проектни предложения: 

По процедура BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1. „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“ НЯМА проектни предложения, които не 

отговарят на критериите за АСД.  
 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

Край на дейностите по оценка на проектите на етап АСД: 22.02.2019 г.  

 

Неразделна част към настоящия протокол е Приложение №1 Списък на проектните 

предложения, отговарящи на критериите за АСД и преминаващи за ТФО по процедура 

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

земеделските стопанства“ 

 

 

 

Членове на КППП: 

 

Председател: Петко Павлов    /П/ 

Секретар: Сашка Първанова    /П/ 

Външен експерт-оценител: Преслав Гайдарски  /П/ 

Външен експерт-оценител: Добрин Савчев  /П/ 

Оценител от КВО: Таня Петкова    /П/ 

 


