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Оценката и подборът на проектни предложения по СВОМР на  МИГ ”Момчилград - 

Крумовград” се извършва чрез недискриминационна и прозрачна процедура по 

определени за всяка мярка критерии. 

Критериите за оценка на етап АСД са подробно описани в Таблицата за оценка на 

административно съответствие и допустимост (Приложение 22 към документите 

за информация към настоящите Условия за кандидатстване). 

 

“Техническа и финансова оценка” на проектните предложения се осъществява при 

спазване на Методологията за техническа и финансова оценка на проектни 

предложения по процедурата (Приложение 23 към документите за информация към 

настоящите Условия за кандидатстване)  

 

ЕТАП 1: ОЦЕНКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И 

ДОПУСТИМОСТ 

В процеса на оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните 

предложения по процедурата, ще се извършват следните проверки: 

 а) проектното предложение отнася ли се за обявената процедура за подбор на проекти;   

 б) формулярът за кандидатстване отговаря ли на всички изисквания и на одобрения 

образец в системата ИСУН 2020;    

 в) представени ли са всички документи, посочени в т. 21 от настоящите Условия за 

кандидатстване, и попълнени ли са съгласно изискванията; 

 г) съответствие на кандидатите и проектното предложение с критериите за допустимост.  

1. Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва във основа на 

критериите за оценка на етап АСД описани в Таблицата за оценка на административно 

съответствие и допустимост (Приложение 22 към документите за информация към 

настоящите Условия за кандидатстване). 

2. Само проектни предложения, преминали успешно оценка на административното 

съответствие и допустимостта, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка. 

3. Проверката за АСД включва и: 

• проверка за липса на двойно финансиране; 

• проверка за наличие на изкуствено създадени условия; 

• проверка за минимални помощи; 

• посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи и 

за създаване на трайни насаждения (когато е приложимо). 

4. За проектно предложение,  предвиждащо строително-монтажни работи и създаване на 

трайни насаждения, като част от проверката за административно съответствие и 

допустимост МИГ може да извърши посещение на място за установяване на фактическото 

съответствие с представените документи, като: 
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а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата или на упълномощен 

негов представител; 

б) след приключване на посещението на място служителят на МИГ представя протокол 

/Приложение 30 от документи за информация към УК/ с резултатите от посещението за 

подпис на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише 

в протокола обяснения и възражения по направените констатации; 

в) екземпляр от протокола по буква „б“ се предоставя на кандидата или на упълномощен 

негов представител веднага след приключване на посещението на място; 

г) в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при 

извършване на посещението на място, оценителната комисия уведомява кандидата, като 

му изпраща копие от протокола чрез ИСУН; 

д) в едноседмичен срок от получаването на протокола за посещението на място 

кандидатът може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените 

констатации пред изпълнителния директор на МИГ. 

5. Когато при проверките се установи липса на документи или друга нередовност, 

оценителната комисия изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН за установените 

липси/нередовности и определя срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-

кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на 

нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение 

на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на 

качеството на проектното предложение. При непредставяне на изисканата допълнителна 

информация или разяснения в срок, проектното предложение може да бъде отхвърлено 

само и единствено на това основание или финансовата помощ намалена в съответствие с 

неотстранените нередовности или съответно да получи по-малък брой точки. Всяка 

информация, предоставена извън официално изисканата от Комисията за подбор, не се 

взима под внимание. Изискванията за представяне на допълнителни документи и 

разяснения се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата като 

кандидатът следва да бъде известяван електронно чрез електронния адрес, асоцииран към 

неговия профил. В тази връзка е необходимо кандидатите да разполагат винаги с достъп 

до електронния адрес, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020. За дата на 

получаване на искането за документи/информация се счита датата на изпращането му чрез 

ИСУН 2020. Кандидатът представя допълнителните разяснения и/или документи по 

електронен път чрез ИСУН 2020. 

6. Оценката на бизнес плана се извършва по показатели, описани в образеца на бизнес 

план приложение № 11,  и критерии за съответствие на планираните дейности/инвестиции 

с една или повече от целите на мярката, описани в т.6 от Условията за кандидатстване. 

Обобщените  данни от Работния лист за оценка на бизнес плана - Приложение № 28 се 

попълват в Таблицата за оценка на АСД -  Приложение № 22 от документи за информация. 
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След приключване на оценката на етап АСД, оценителната комисия изготвя Списък 

на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка. 

В списъка се посочват и основанията за недопускане. Списъкът се публикува на 

интернет страницата на МИГ-Момчилград и Крумовград и в ИСУН 2020, а на всеки 

от кандидатите, включени в списъка, се изпраща уведомително писмо чрез ИСУН. 

 

ЕТАП 2: ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА  

Техническа и финансова оценка е оценка по същество на проектните предложения и се 

извършва за всички проектни предложения, отговарящи на условията за съответствие на 

проектното предложение със Стратегията за Водено от общностите местно развитие, 

съгласно документите по чл. 42, ал. 3 на ПМС 161 от 4 юли 2016 г. 

 

ВАЖНО! 

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, 

които са преминали успешно оценка на административното съответствие и 

допустимостта. 

1. Когато при оценка на етап ТФО се установи липса на документи и/или друга 

нередовност Комисията за подбор на проектни предложения изпраща на кандидата 

уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното 

отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа 

и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до 

прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на 

нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното 

предложение. При непредставяне на изисканата допълнителна информация или 

разяснения в срок, проектното предложение може да бъде отхвърлено само и единствено 

на това основание или съответно да получи по-малък брой точки. Всяка информация, 

предоставена извън официално изисканата от Комисията за подбор, не се взима под 

внимание. Исканията за представяне на допълнителни документи и разяснения се 

изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата като кандидатът следва 

да бъде известяван електронно чрез електронния адрес, асоцииран към неговия профил. В 

тази връзка е необходимо кандидатите да разполагат винаги с достъп до електронния 

адрес, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020. За дата на получаване на искането за 

документи/информация се счита датата на изпращането му чрез ИСУН 2020. Кандидатът 

представя допълнителните разяснения и/или документи по електронен път чрез ИСУН 

2020. 

Техническият процес свързан с представянето на допълнителна информация/документи е 

описан в Ръководството за потребителя за модул “Е-кандидатстване” в ИСУН 2020 от 14 

май 2016 г. 

Критерии за техническа и финансова оценка /Критерии за избор на проекти/  



КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001- 19.157 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

 

 Точки 

1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен 

търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата 

на кандидатстване 

15 

2. Дейностите по проекта са в областта на производството на чувствителните 

сектори 

- над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 5 т. 

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 10 т. 

- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 15 т. 

15 

3. Проектът създава нови работни места 

- до 2 работни места – 5 точки  

- над 2 работни места – 10 точки 

10 

4. Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места 

попадащи в необлагодетелствани райони  
10 

5. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга 

и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството 

 

10 

6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване 

на енергийната ефективност на предприятието 
10 

7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10 

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната 

среда - 3 т. 

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната 

среда - 5 т. 

5 

9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или 

услуги 
5 

10. Оценка  на бизнес плана - с  два под-критерия: 

- Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 10 т.; 

- Бизнес планът е реалистичен и изпълним, но не добре обоснован– 5 т.   

 

10 

ОБЩО  100 

  

Общия брой на точките по настоящата процедура е 100 точки. 
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За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна 

оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 

10 т. 

 

За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой 

точки на етап „Техническа и финансова оценка“, и има недостиг на средства, 

класирането ще се извърши по следния начин:  

- Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой 

точки по раздел 3 „Проектът създава нови работни места“.  

- В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по посочения 

раздел, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по раздел 

2 „Дейностите по проекта са в областта на чувствителните сектори“.   

- В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по посочените по 

- горе раздели, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки 

по раздел 8 „Проектът включва дейности с позитивен принос към околната 

среда“.  

 

Методика за техническа и финансова оценка на проектните предложения:  

 

За да бъдат присъдени точки на проектното предложение, на етап „Техническа и 

финансова оценка“ се проверяват представените доказателства за изпълнение на 

условията/изискванията по критериите за оценка, и за които кандидатът е заявил 

получаване на съответния брой точки във формуляр „Основна информация за проектното 

предложение” - Приложение № 1 от Условията за кандидатстване. Прилага се методология 

за оценка, както следва:  

1. Критерий: „Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен 

търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на 

кандидатстване.“  

Точки по критерия получава кандидат отговарящ на следните изисквания: - да са 

регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските 

производители;  

- икономическият размер на стопанството да е над 8000 СПО (СПО - стандартен 

производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната 

стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима 

предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ 

за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;  

- да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на 

молбата за подпомагане;  

- да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: 
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завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната 

медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или 

завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната 

медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или  

удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална 

квалификация в областта на селското стопанство;  

- тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство (описано 

по-долу); да са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанство. 

Определение за създаване на стопанство:  

За начална дата на създаване на стопанство се има предвид една от следните дати, която е 

настъпила първа:  

- датата на регистрация за първи път като земеделски производители по Закона за 

подпомагане на земеделските производители; 

 - датата на подаване на заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за 

необлагодетелстван район;  

- датата на започване на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект 

и/или стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;  

- датата на започване на осигуряване като земеделски производители, с изключение на 

случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху 

максималния за страната осигурителен доход.  

За да се счита за допустим за създаване на стопанство за първи път младият земеделски 

производител не трябва да е преминал нито едно от описаните по-горе изисквания с 

повече от 18 месеца. Крайната дата на създаване на стопанство е краят на втората година 

от датата, на която е стартирало създаването на стопанството. 

2. Критерий: „Дейностите по проекта са в областта на производството на 

чувствителните сектори
1
“ 

2.1.За да бъдат присъдени 5 точки по критерия: Над 30 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са изцяло насочени в един или повече от посочените чувствителни 

сектори, определени като приоритетни чрез СВОМР на МИГ-Момчилград и Крумовград. 

2.2. За да бъдат присъдени 10 точки по критерия: Над 50 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са изцяло насочени в един или повече от посочените чувствителни 

сектори, определени като приоритетни чрез СВОМР на МИГ-Момчилград и Крумовград. 

2.3. За да бъдат присъдени 15 точки по критерия: Над 75 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са изцяло насочени в един или повече от посочените чувствителни 

сектори, определени като приоритетни чрез СВОМР на МИГ-Момчилград и Крумовград. 

                                                           
1
 Чувствителните сектори в земеделското производство са секторите "Животновъдство", "Плодове и 

зеленчуци" и "Етеричномасленни и медицински култури" 
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За доказване на съответствие се проверяват: Бизнес план и други представени от 

кандидата документи, свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се 

кандидатства с проектното предложение. 

3. Критерий: „Проектът създава нови работни места“ 

Осигуряване на допълнителна заетост, при запазване на досегашните работни места. 

В резултат от изпълнението на проекта, в Бизнес плана - Таблица Б2 "Заетост", кандидатът 

да предвижда разкриване и поддържане на нови работни места - целогодишно, по трудово 

правоотношение, на 8 часа работно време. При планирани  до 2 (1 или 2) работни места се 

присъждат 5 точки; над 2 (2,5 или 3, или повече) работни места се присъждат 10 точки. 

За доказване на съответствие: Източник на данните за броя работни места на трудово 

правоотношение, които ще бъдат разкрити в резултат от реализация на дейностите по 

проекта, са: Таблица Б2 "Заетост" от Бизнес плана; приложени Отчет за заетите лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд за предходната спрямо 

кандидатстването календарна година, заверена от кандидата и НСИ, а за новосъздадени 

кандидати през текущата година се подава Ведомост за заплати за месеците в периода от 

вписването в Търговския регистър до деня преди подаване на проектното предложение; 

Справка-декларация за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо 

кандидатстването календарна година; Раздел „Индикатори” от електронния Формуляр за 

кандидатстване и Формулярите за мониторинг. Данните в посочените документи следва да 

са идентични. Кандидатите са длъжни да запазят средно списъчния брой на персонала, за 

който поемат задължение да поддържат за периода на мониторинг - три години след 

извършване на окончателното плащане. Изпълнението подлежи на проверка в целия 

период на мониторинг.  

Задължението за поддържане на определения брой персонал се вписва в 

административния договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и е за три 

години след извършване на окончателното плащане по проекта. 

4. Критерий: „Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени 

места попадащи в необлагодетелствани райони“ 

Точки по критерия получават проекти на Земеделски стопани, при които инвестицията се 

реализира в едно или повече от населените места на територията на общините 

Момчилград и Крумовград, които попадат в необлагодетелстван район. Източник на 

информация е формуляр „Основна информация за проектното предложение” - 

Приложение № 1 от Условията за кандидатстване. В случай че изпълнението на условията 

по критериите е станало основание за класиране на кандидата пред други кандидати по 

настоящите Условия за кандидатстване, той се задължава да подържа съответствие с 

критериите в срока на мониторинг – 3 години. 
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5. Критерий: „Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или 

услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството“ 

Изискване, за да бъдат присъдени точки по критерия: Над 30 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са свързани с въвеждане на иновации в стопанството. 

За доказване на съответствие:  Допустимите инвестиционни разходи са насочени към:  

- иновативен продукт произвеждан от стопанството/предприятието, за който са 

представени удостоверение за ползван патент или удостоверение за полезен модел, 

издадени от патентно ведомство в рамките на две години преди датата на подаване на 

заявлението за подпомагане. За определяне на процентното съотношение се взимат 

предвид само разходите за въвеждането на иновативния продукт.  

- въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) и 

маркетинг, за който са представени удостоверение за ползван патент или удостоверение за 

полезен модел, издадени от патентно ведомство в рамките на две години преди датата на 

подаване на заявлението за подпомагане. За определяне на процентното съотношение се 

взимат предвид само разходите за съответната машина/съоръжение/оборудване. Патентът/ 

удостоверение за полезен модел следва да е за цялата/ото машина/съоръжение/оборудване. 

Когато патентът или удостоверението за полезен модел се отнася за част/и от 

машината/съоръжението/оборудването, които не надхвърлят 30% от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта, същите не се считат за иновативни и не се получават 

точки по критерия.  

- нова практика, за която са представени удостоверение за ползван патент или 

удостоверение за полезен модел, издадени от патентно ведомство в рамките на две години 

преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. За определяне на процентното 

съотношение се взимат предвид само разходите за въвеждането на нова практика.  

- въвеждане на нова организационна форма, за която са представени удостоверение за 

ползван патент или удостоверение за полезен модел, издадени от патентно ведомство в 

рамките на две години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. За 

определяне на процентното съотношение се взимат предвид само разходите за 

въвеждането на новата организационна форма.  

Точки по този критерий, съгласно относителният дял на допустимите инвестиционни 

разходи по проекта, получават и проекти за разходи за внедряване на инвестиции, 

изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013. 

6. Критерий: „Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за 

подобряване на енергийната ефективност на предприятието: 

Изискване, за да бъдат присъдени точки по критерия: Инвестициите по проекта водят до 
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повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за земеделското стопанство. 

По посочения критерий съответния брой точки получават проекти, които след изпълнение 

на инвестициите по проекта повишават енергийната ефективност на стопанството 

(промишлената система, вкл. и наличната и закупуваната по проект земеделска техника).  

За доказване на съответствие:  Това условие се доказва с резюме и доклад за отразяване 

на резултатите от енергийно обследване на промишлената система, съобразно 

изискванията на Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на 

енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, изготвени 

от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 34, ал. 1 от Закона за 

енергийна ефективност (ЗЕЕ). Проекти, включващи инвестиции за изграждане на нови 

сгради получават точки по този критерий, когато надхвърлят задължителните минимални 

изисквания за енергийна ефективност по Закона за енергийна ефективност и Закона за 

устройство на територията като е налице повишаване на енергийната ефективност с 

минимум 10 % за земеделското стопанство. 

7. Критерий: „Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция“ 

Изискване, за да бъдат присъдени точки по критерия: Кандидат не е получавал помощ и 

подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или ПРСР 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата 

или чрез друго юридическо лице.  

За доказване на съответствие: Съответствието се проверява от КППП, на база заявени 

точки по критерия и представена информация във формуляр „Основна информация за 

проектното предложение“, Бизнес план и други представени от кандидата документи, 

свързани с дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното 

предложение. 

8. Критерий: “Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда“ 

Изискване, за да бъдат присъдени 3 точки по критерия: над 30 % - от инвестициите трябва 

да са насочени към дейности за  опазване на околната среда; 

Изискване, за да бъдат присъдени 5 точки по критерия: над 50 % от инвестициите трябва 

да са насочени към дейности за  опазване на околната среда; 

За доказване на съответствие: Допустимите инвестиционни разходи по проекта, 

свързани с опазване на компонентите на околната среда са инвестициите, изброени в 

Списък на инвестиции свързани с опазване на околната среда* (списъкът е даден по-

долу), съобразен с „Екологична оценка на Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г.“ и „Споразумение за партньорство на република България, очертаващо помощта от 
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европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.“ и които се 

доказват със следните документи:  

1. Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в 

проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда и вида на компонента 

засегнат от инвестицията.  

2. Документ, издаден от правоспособно лице /производител на съответната инсталация/, 

удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно 

Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС /само за инсталации използващи 

биомаса за производство на енергия за собствено потребление/.  

Допустимите инвестиционни разходи по проекта осигуряващи съответствие на 

стопанството с изискванията на стандартите на ЕС /допустими за подпомагане по мярката/ 

се доказват със следният документ: 1.Становище на БАБХ, от което да е видно кои от 

предвидените инвестиции в проекта са насочени към постигане на стандартите на ЕС. 

*Списък на инвестициите, свързани с опазване на околната среда:  

1. Изграждането на безопасни съоръжения за съхранение на оборски тор и такива за 

съхранение на ПРЗ;  

2. Инсталации за пречистване на отпадъчни води в производството и маркетинга;  

3. Инсталации използващи биомаса за производство на енергия за собствено потребление, 

които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент за изпълнение на Директива 

2009/125/ЕС /. 

 

9. Критерий: „Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки 

и/или услуги“ 

Изискване, за да бъдат присъдени точки по критерия: Кандидатът предвижда използване 

на местни доставчици на стоки и/или услуги при изпълнение на дейностите по проекта. 

За доказване на съответствие: Точки получава кандидат, който има сключен 

предварителен договор за изпълнение на дейности по проекта с доставчик на 

стоки/услуги/строителство със седалище или постоянен адрес на територията на МИГ 

Момчилград и Крумовград. 

10. Критерий: „Оценка на Бизнес план“  

 Изискване, за да бъдат присъдени 10 точки по критерия: Бизнес планът е реалистичен, 

добре обоснован и изпълним; 
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Изискване, за да бъдат присъдени 5 точки по критерия: Бизнес планът е реалистичен и 

изпълним, но не добре обоснован; 

2. Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета на проектно 

предложение, в случай че при оценката се установи:  

         1. наличие на недопустими дейности и/или разходи;  

         2. несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;  

         3. дублиране на разходи;  

         4. неспазване на заложените в раздел 13.2.2.Условия за допустимост и обоснованост 

на разходите  от Условията за кандидатстване правила или ограничения по отношение на 

заложени процентни съотношения/прагове на разходите; 

3. Когато при оценката се установят обстоятелства, които изискват допълнителна 

пояснителна информация, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН и 

определя едноседмичен срок за представяне на информацията. 

5.Допълнителна информация може да бъде предоставена само по искане на оценителната 

комисия, като информацията не следва да съдържа елементи, водещи до подобряване 

качеството на проектното предложение. 

7. При не представяне на изисканата допълнителна информация или разяснения в срок, 

проектното предложение може да бъде отхвърлено само и единствено на това основание 

или финансовата помощ да бъде намалена в съответствие с неотстранените нередовности 

или съответно да получи по-малък брой точки. 

8. Всяка информация, предоставена извън официално изисканата от Оценителната 

комисия, няма да бъде вземана под внимание. По изключение кандидатът може да  

предостави информация с уведомителен характер (напр. промяна в адреса за 

кореспонденция, правно организационната форма, лицето, представляващо дружеството и 

други подобни обстоятелства), която не води до подобряване качеството на 

първоначалното проектно предложение и се предоставя писмено на хартиен носител. 

 

Решение за отхвърляне на дадено проектно предложение ще бъде взимано на следните 

основания: 

 - Предложението е непълно или не отговаря в други отношения на поставените условия за 

административно съответствие; 

 - Кандидатът не отговаря на условията за допустимост; 

 - Проектът не отговаря на условията за допустимост; 

 - Не са спазени други критерии, посочени в Условията за кандидатстване; 

 - Кандидатите умишлено са представили невярна информация с оглед получаване на 

безвъзмездна помощ по настоящата процедура или не са представили изискваната 

задължителна според Условията за кандидатстване информация. 

9. Работата на Комисията за подбор на проектни предложения на МИГ приключва с 
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оценителен доклад до УС на МИГ. Оценителният доклад включва: 

• списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде 

предоставена за всеки от тях; 

• списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, 

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

• списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. 

10.В срок до 5 работни дни от получаване на документите от КППП и въз основа на 

окончателния доклад колективният управителен орган на МИГ го одобрява/не одобрява. 

11.Одобреният оценителен доклад се изпраща от МИГ чрез ИСУН до Ръководителите на 

УО/ДФЗ финансиращи проектите, в срок до 5 работни дни от одобряването на 

оценителния доклад от Управителния съвет на МИГ. 

12. МИГ уведомяват кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени или са 

одобрени частично, в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад от 

Управителния съвет на МИГ. 

13. Всеки кандидат, получил уведомително писмо от МИГ, че проектното му предложение 

не е одобрено или че е частично одобрено, има право да възрази пред финансиращия 

проекта ДФЗ в срок до 3 работни дни от датата на получаването на уведомлението.  

14. Ръководителят на УО/ДФЗ се произнася по основателността на възражението в срок до 

10 работни дни от неговото получаване, като: 

1. връща проектното предложение за повторно извършване на процедурата по оценка; 

2. потвърждава предварителното решение на МИГ. 

 

 


