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ПРОТОКОЛ № 2/23.08.2021 
от 

Работата на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ 

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

по процедура № BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства”, с втори краен срок 17:30 ч. на 26.07.2021 г. 
 

Начало на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 27.07.2021 г. 

Край на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 23.08.2021 г. 

Проведени заседания на КППП: на 27.07.2021 г., на 10.08.2021 г. и на 23.08.2021 г.  
 

Подадените в рамките на първи краен срок проектни предложения, подлежащи на оценка 

на етап АСД, са: 

№ 
Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат  Дата и час на 

регистрация 

1. 
BG06RDNP001-

19.513-0003 

„Модернизиране на 

материалната база на земеделски 

производител ЕТ „Росица 

Атанасова“ чрез изграждане на 

хале за селскостопанска техника 

в с. Търнава“ 

ЕТ РОСИЦА 

АТАНАСОВА 

26.07.2021 г. 

15:17 ч. 

2. 
BG06RDNP001-

19.513-0004 

„Подобряване на капацитета на 

земеделското стопанство на 

земеделски стопанин Никола 

Караджов – гр.Бяла Слатина, 

общ.Бяла Слатина“ 

Земеделски 

стопанин Никола 

Георгиев 

Караджов 

26.07.2021 г. 

16:37 ч. 

 

Членове на Комисията за подбор на проектни предложения: 

№ Член на КППП Позиция в КППП Права в оценителната сесия  

1. Петко Павлов Павлов Председател Администратор 

2. Цветанка Иванова Данова Секретар Администратор 

3. 
Преслав Трилков 

Гайдарски 
Член с право на глас Оценител 

4. Павлина Савова Йончина Член с право на глас Оценител 

5. Таня Николова Петкова Член с право на глас Оценител 

Извършването на оценка за Административно съответствие и допустимост на 

проектните предложения, подадени в рамките на втория краен срок по процедура 

№BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства”, стартира на 27.07.2021 г., непосредствено след създаване на оценителна 

сесия в ИСУН 2020 и разпределението, автоматично генерирано от системата.   
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Първо заседание на КППП 
На 27.07.2021 г. /вторник/ от 14:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. Бяла 

Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед № 12/27.07.2021 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 втория краен срок проектни 

предложения в ИСУН 2020, по процедура № BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 

4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, с дата 26.07.2021 г. и съобщи 

разпределението им на етап ОАСД, автоматично генерирано от системата, както следва: 
 

№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат Тип 

на 

етап 

Оценители 

1. 
BG06RDNP001

-19.513-0003 

„Модернизиране на 

материалната база на 

земеделски производител ЕТ 

„Росица Атанасова“ чрез 

изграждане на хале за 

селскостопанска техника в с. 

Търнава“ 

ЕТ РОСИЦА 

АТАНАСОВА 
ОАСД 

Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

 

Павлина Савова 

Йончина  

 

2. 
BG06RDNP001

-19.513-0004 

„Подобряване на капацитета 

на земеделското стопанство на 

земеделски стопанин Никола 

Караджов – гр.Бяла Слатина, 

общ.Бяла Слатина“ 

Земеделски 

стопанин Никола 

Георгиев 

Караджов 

ОАСД 

Павлина Савова 

Йончина  

 

Таня Николова 

Петкова 

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: 
 

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 10 

/десет/ 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. 
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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 10.08.2021 г. от 10:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. Бяла Слатина, 

ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №12/27.07.2021 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 оценителите 

несъответствия и пропуски по проектните предложения и съответно одобрени писмата 

за изпращане към кандидатите, както следва: 
 

1. За проектно предложение BG06RDNP001-19.513-0003 „Модернизиране на 

материалната база на земеделски производител ЕТ „Росица Атанасова“ чрез 

изграждане на хале за селскостопанска техника в с. Търнава“ е констатирано, че: 

- Във формуляра за кандидатстване, в раздел 1 „Основни данни“ е посочено, че проектът 

подлежи на режим на минимални помощи, като е отоговорено с „Да“. Съгласно раздел 

16 „Приложим режим на минимални/държавни помощи“ от Условия за кандидатстване, 

изрично е определено, че проектите по мярка 4.1 не подлежат на режим 

минимални/държавни помощи и е пояснено, че „….Финансовото подпомагане по 
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подмярката няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 

от ДФЕС“. 

- Съгласно раздел 18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“ от 

Условия за кандидатстване“, крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите е 

до 30 юни 2023 г. Посоченият от кандидата срок от 36 месеца в раздел 1 "Основни данни" 

и раздел 7 "План за изпълнение дейностите по проекта", противоречи на определения 

краен срок.  

- Във Формуляра за кандидатстване, в раздел "Индикатори" е посочен индикатор "Брой 

стопанства, въвели нов продукт или техника/технология/или иновация/или добра 

практика". Същевременно, никъде във Формуляра за кандидатстване и в Бизнес плана не 

се открива информация как с инвестицията и изграждането на хале ще бъде изпълнен 

заложения индикатор.  

- Група II, т. 13 - За определяне стойността на разходите за СМР, кандидатът е представил 

3 бр. оферти, които освен че съдържат наименование на оферента, срок на валидност на 

офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, се съдържа и 

декларативна част в случай на провеждане на процедура по ПМС №160. Две от 

представените оферти са неясно сканирани – на ТРД София ООД и ЕТ "Жирас - Д.Р. 

Цоко Дановски".  

- По отношение на включените разходи в бюджета на проекта за Консултантска услуга, 

не са представени нито оферти, нито договор или разходооправдателни документи.  

- Група II, т. 14 - Представено е Решение за определяне на стойността на разхода за СМР, 

което не датирано и не е ясно кога е взето. Също така, не е представено Решение за избор 

на доставчик на консулнтатски услуги.  

- Група II, т. 21 – Към проектното предложение е приложена КСС, заверена от 

правоспособно лице, но не е представена Количествено-стойностна сметка, съгласно 

образец Приложение №15 във формат „xls”, „xlsx”. Също така, в представената заверена 

КСС, сумата не съответства на тази в бюджета и приложените документи към ФК.  

Група II, т. 30 – Представен е Вх.№ на зявление от РИОСВ – Враца за издаване на 

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. 

- Група II, т. 31 - Представена е регистрационна карта на ЗС, заварена за текущата 

стопанска година, но не са представени анкетните формуляри към нея.   

- Група II, т. 40 – Към проектното предложение е представен Работен проект, но само 

част "Конструктивна" и схеми, като не е приложен цялостен одобрен Инвестиционен 

проект, съгласно действащото законодателство. От приложената техническа 

документация не става ясно какво ще се съхранява в предвиденото хале, както и как са 
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организирани процесите. Не е представен и копие от застрахователна полица за 

професионална отговорност на инж. Р. Митов и инж. Е. Марангозова.  

- Група II, т. 49 - Не са представени документи за ползваната земя, която участва при 

изчисляването на минималния СПО.  

В представения Бизнес план - Приложение №6 и Таблици към него- Приложение №6а са 

установени следните нередовности: 

- Позициите от Таблица 6 „Разходи за суровини, материали и външни услуги (в лева)“ не 

съответстват на Таблица 11 „Себестойност на единица продукция (лева)“ 

- В Таблица 9 „Погасителен план на привлечените средства за реализация на 

инвестицията (в лева)“ размерът на средствата не съответства на стойността на 

инвестицията съгласно Таблица 1 „Предмет на инвестицията, за която се кандидатства 

за подпомагане по проекта (само разходите по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22)“; 

- В Таблица 10 „Други разходи (в лева)“, позиция/ред 2 кандидатът посочва Лихви по 

други кредити за дейността, свързана с проектното предложение, а в Таблица 2 

Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта, но са 

част от цялостния обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен 

и/или да функционира самостоятелно“ е посочен същият разход от Таблица 1 „Предмет 

на инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане по проекта (само разходите по 

чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22)“; 

- В таблиците не са попълнени съответните колони и редове с данни за предходната 

година; 

- Не е представена обосновка за необходимостта от осъществяване на проектното 

предложение. Не става ясно и липсва описание каква техника по вид и земеделска 

продукция ще се съхранява в предвиденото хале, как ще бъде организиран цялостния 

процес, като липсва описание и обосновка за съпоставимостта между наличната техника 

и големината и структурата на предвиденото хале. Видно от приложената инвентарна 

книга кандидатът не разполага със складова база за съхранение на готовата продукция, а 

в същото време липсва конкретна информация в бизнес плана за капацитетът на 

съоръжението за съхранение на продукцията, за което се кандидатства, за да се прецени 

дали то съответства на прогнозния размер на произведената от кандидата продукция.  

2. За проектно предложение BG06RDNP001-19.513-0004 „Подобряване на 

капацитета на земеделското стопанство на земеделски стопанин Никола Караджов 

– гр.Бяла Слатина, общ.Бяла Слатина“ е констатирано, че: 

- Съгласно раздел 18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“ от 

Условия за кандидатстване“, крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите е 

до 30 юни 2023 г. Посоченият от кандидата срок от 24 месеца в раздел 1 "Основни данни" 

и раздел 7 "План за изпълнение дейностите по проекта", противоречи на определения 

краен срок.  

- Група II, т. 25 - Представен е Формуляр за мониторинг, съгласно образец Приложение 

№20, но по т.2 не е отбелязана вида на кандидата, а само юридическата форма. 

- Група II, т. 30 – Представен е Вх.№ на зявление от РИОСВ – Враца за издаване на 

Решение или друг приложим документ за преценяване на необходимостта от извършване 
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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. 

- Група V, т. 2 - Не е представен договор с избрания доставчик на актива, предмет на 

подпомагане. 

- В представения Бизнес план - Приложение №6 и Таблици към него- Приложение №6а 

са установени следните нередовности: 

- Позициите от Таблица 6 „Разходи за суровини, материали и външни услуги (в лева)“ не 

съответстват на Таблица 11 “Себестойност на единица продукция (лева)“; 

- Не са попълнени съответните колони от таблиците с данни за предходната година. 
 

След така констатираните пропуски и несъответствия по подадените проектни 

предложения в рамките на втория 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, беше взето следното решение:  
 

РЕШЕНИЕ № 6 

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.  

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

Решението се приема единодушно. 
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На 10.08.2021 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. № 

1. 

BG06RDNP001-19.513-

0003 

1.Коригиране на информацията в раздел 1 

„Основни данни“ в поле „Проектът подлежи на 

режим на минимални помощи“ съобразно 

информацията в раздел 16 „Приложим режим на 

минимални/държавни помощи“ към Условия за 

кандидатстване. 

2.Коригиране на крайния срок за изпълнение на 

дейностите по проекта в раздел 1 „Основни 

данни“ и раздел 7 „План за изпълнение дейностите 

по проекта“ във ФК съобразно Условията за 

кандидатстване.  

3.Обяснителна записка с пояснение как ще бъде 

изпълнен заложения индикатор „Брой стопанства, 

въвели нов продукт или техника/технология/или 

иновация/или добра практика“.  

4.Обяснителна записка за констатираното 

несъответствие по отношение определянето на 

разходите за Консултантски услуги и при 

необходимост съответните документи.  

5.Ясно четливи, сканирани оферти на ТРД София 

ООД и ЕТ "Жирас - Д.Р. Цоко Дановски".  

6.Пояснение за констатираното несъответствие в 

Решението за определяне стойността на разхода за 

СМР и Решение за избор на доставчик на 

консулнтатски услуги. 

7.Пояснителна информация за констатираното 

несъответствие в стойностите на СМР в КСС и 

бюджета на проекта, както и нови Количествено-

стойностни сметки, съгласно образец Приложение 

№15 във формат „xls”, „xlsx” и КСС от проектанта, 

също във формат „xls”, „xlsx”. 

8.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 

МИГ-П-

4.1/АСД-

0003/10.08.2021г. 
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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. 

9.Анкетни формуляри към приложената 

регистрационна карта на кандидата ЗС.   

10.Фактури и платежни документи за 

предварително извършените разходи за 

Консултантски услуги, както и договор с 

доставчика на услугата. 

11.Цялостен одобрен инвестиционен проект, от 

който да е видно застроената площ на 

предвиденото хале, какво е предназначението му, 

неговата съотносимост с предвидената за 

съхранение техника и всички изискуеми части, 

съгласно действащото законодателство. 

12.Обяснителна записка с пояснение по 

отношение предназначението на халето и при 

необходимост документални доказателства. 

13.Копие от застрахователна полица за 

професионална отговорност на инж. Р. Митов и 

инж. Е. Марангозова. 

14.Документи за ползване на земя или заповеди по 

чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от ЗСПЗЗ, която участва при 

изчисляването на минималния СПО.  

15.Обяснителна записка за констатираните 

несъответствия в Бизнес плана и Таблиците към 

него, както и подробна обосновка за капацитета на 

халето, вида на продукцията, коята ще се 

съхранява в нея и съответно коригирани 

Приложение №6 и Приложение №6а с коректно 

попълнени данни. 

4. 

BG06RDNP001-19.513-

0004 

1. Коректно попълнен Формуляр за мониторинг 

съгласно образец Приложение №20.  

2.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 

МИГ-П-

4.1/АСД-

0004/10.08.2021г. 
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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. 

3.Предварителен договор за доставка на 

предвидения за закупуване актив с избрания 

доставчик - Джи Трак ООД.  

4.Обяснителна записка за констатираните 

несъответствия в Бизнес плана и Таблиците към 

него и коректно попълнени Приложение №6 и 

Приложение №6а с подпис/и и печат от кандидата 

на всяка страница и във формат „xls“.   

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:  

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

1. BG06RDNP001-19.513-0003 10.08.2021 г. 20.08.2021 г. 18.08.2021 г. 

2. BG06RDNP001-19.513-0004 10.08.2021 г. 20.08.2021 г. 18.08.2021 г. 

След получените допълнително изискани пояснения и документи от кандидатите, 

оценката на проектно предложение BG06RDNP001-19.513-0004 беше продължена. При 

прегледа на отговора за проектно предложение BG06RDNP001-19.513-0003 

„Модернизиране на материалната база на земеделски производител ЕТ „Росица 

Атанасова“ чрез изграждане на хале за селскостопанска техника в с. Търнава“ е 

констатирано, че кандидата е представил писмено заявление за оттегляне на проектното 

си предложение. В резултат на постъпилото заявление, КППП взе следното решение:  

 

РЕШЕНИЕ 7 

На основание чл.9, ал. 2 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на 

детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 

2020 г., Комисията за подбор на проектни предложения спира производството по оценка 

и разглеждане на проектно предложение с референтен номер BG06RDNP001-19.513-

0003 от оценителна сесия на етап АСД, подадено в рамките на втория краен срок по 

процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“.  

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

Решението се приема единодушно. 
 



       
 

 „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 

На 23.08.2021 г. /четвъртък/ от 13:00 часа, на основание Заповед №12/27.07.2021 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 BG06RDNP001-

19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, взе 

следните решения: 

РЕШЕНИЕ 8 
Допуска до етап Техническа и финансова оценка /ТФО/ проектно предложение 

BG06RDNP001-19.513-0004 с наименование „Подобряване на капацитета на 

земеделското стопанство на земеделски стопанин Никола Караджов – гр.Бяла Слатина, 

общ.Бяла Слатина“, подадено в рамките на втория 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.   

 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: 23.08.2021 г.  
 

Неразделна част към настоящия протокол са Приложение № 1 - Списък на проектните 

предложения, отговарящи на критериите за АСД и преминаващи за ТФО в рамките на 

втория краен срок по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и Приложение № 2 - Списък на 

проектните предложения, които не се допускат до ТФО в рамките на втория краен срок 

по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“. 

 

 

Членове на КППП: 

Председател: Петко Павлов /п/ 

Секретар: Цветанка Данова /п/ 

Външен експерт-оценител: Преслав Гайдарски /п/ 

Външен експерт-оценител: Павлина Йончина /п/ 

Оценител от КВО: Таня Петкова /п/ 

 


