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Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР 

на МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I "Подбор на проекти към 

стратегия за ВОМР" от глава пета от ПМС № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне 

на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните 

инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с 

изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“  за периода 2014 – 

2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 8.07.2016 г., в сила от 8.07.2016 г., изм. и доп., бр. 32 от 

21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г, посл. изменение от 2018 г.) (ПМС № 161).  

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

Крумовград се извършва чрез недискриминационна и прозрачна процедура по 

определени за всяка мярка критерии. 

Редът за оценка на проектните предложения по процедурата съвпада с минималните 

изисквания по чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161 и накратко представен, включва следното:     

Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедурата се назначава 

със заповед, издадена от Председателя на Управителния съвет на МИГ. Структурният 

състав на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), общите изисквания 

към лицата, участващи в нея, както и правилата и за нейната работа са определени в 

чл. 44 - 48 от Постановление № 161 и чл. 51 от Наредба № 22/2015 на МЗХГ.  

Проектните предложения се оценяват и класират от КППП в срока по чл. 17, ал. 1 от 

ПМС № 162/2016 г. – 30 дни. Всички проектни предложения, подадени в срок, се 

оценяват по критериите за оценка, описани в контролни листове /таблици/ за оценка, 

които са приложени за информация към условията за кандидатстване – приложения № 

22 и № 23.  

Не се допуска въвеждането на допълнителни критерии за оценка или изменение на 

критериите по време на провеждането на процедурата по оценка на постъпилите 

проектни предложения с изключение на случаите по чл. 26, ал. 7 от ЗУСЕСИФ.  

Оценката на проектните предложения по процедурата включва два етапа:  

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);  

Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО). 

 

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД) 

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 
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образец в системата ИСУН 2020;    

 в) представени ли са всички документи, посочени в раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване“ от настоящите Условия за 

кандидатстване и попълнени ли са съгласно изискванията; 

 г) съответствие на кандидатите и проектното предложение с критериите за 

допустимост. 

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). 

• проверка на икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството за 

периода и постигане на показателите на бизнес плана, посочени в Приложение 

28 към документите за информация към Условията за кандидатстване. 

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: 

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 

протокола 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. 

 

Оценката на административното съответствие и допустимостта на всяко проектно 

предложение се извършва от двама членове на Комисията с право на глас, независимо 
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един от друг, по критериите, посочени в Приложение № 22 „Оценка на 

административното съответствие и допустимостта“.  

В случай на липсващи или нередовни документи, същите ще бъдат изискани от 

кандидатите, в случаите когато това е допустимо съгласно принципните действия по 

контролния лист за оценка (АСД). Оценителната комисия изпраща на Кандидата 

уведомление за установените 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. В случай, че кандидатът 

не отстрани установената нередовност (в т.ч. не предостави искани информация или 

документи) в указания срок, това може да доведе до недопускане на проектното 

предложение до техническа и финансова оценка, поради неизпълнение/несъответствие 

с един или повече критерии за оценка. Отстраняването на нередовностите не може 

да води до подобряване на качеството на проектното предложение.  

 

ВАЖНО! На етап административно съответствие и допустимост ще бъде 

оценявана и икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството за 

периода и постигане на показателите на бизнес плана, посочени в Приложение 28 

към документите за информация към Условията за кандидатстване. 

 

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: Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните 

предложения, които са преминали успешно оценката на административното 

съответствие и допустимостта. Извършва се по Контролен лист съгласно Приложение 

№ 23 „Техническа и финансова оценка“ към настоящите условия за кандидатстване, 

документи за информация, с присъждане на точки по критериите за мярка 4.2.1., 

одобрени със Стратегията за ВОМР. 

Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност 

Комисията за подбор изпраща на кандидата уведомление за установените 
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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. 

 

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

 Точки 

1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на 

ЕС 2003/361/ЕС 
10 

2. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани – 5 т. 

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на 

минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на 

производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) – 

5 т. 

10 

3. Дейностите по проекта са в областта на производството на плодове 

и/или зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или 

животновъдството 

10 
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4. Проектът създава нови работни места 

- до 3 работни места – 5 точки  

- над 3 работни места – 10 точки 

10 

5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за 

подобряване на енергийната ефективност на предприятието 
10 

6. 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 

предприятието 

10 

7. Проектът включва преработка и производство на биологични 

продукти 
10 

8. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция 
10 

9. 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 

10. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки 

и/или услуги 
5 

11. 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 

Проекти, получили „0” точки от оценка на етап ТФО не се предлагат за 

класиране от КППП и не се допускат за подпомагане!  

За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва да получи поне 10 точки.  
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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 2 „Проекти, насърчаващи интеграцията на 

земеделските стопани“. В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и 

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

4 „Проектът създава нови работни места“. В случай, че проектните предложения имат 

равен брой точки по посочените по - горе раздели, същите ще бъдат класирани 

съобразно получения брой точки по раздел 9 „Проектът включва дейности с позитивен 

принос към околната среда. 

 

Процедурата по оценка приключва с Оценителен доклад, изготвен в ИСУН 2020 

по реда на чл. 44, ал. 3-6 и чл. 45 на ПМС № 161 от 2016 г. Оценителният доклад се 

одобрява от УС на МИГ-Момчилград и Крумовград в срок до 5 работни дни от 

приключване на работата на КППП. 

МИГ-Момчилград и Крумовград уведомява кандидатите, чиито проектни 

предложения не са одобрени или са частично одобрени (което е приложимо) в срок до 

5 работни дни от одобряване на оценителния доклад от управителния съвет. Всеки 

кандидат, получил уведомително писмо от МИГ, че проектното му предложение не е 

одобрено или е частично одобрено, има право да възрази пред ДФЗ в срок до 3 

работни дни от датата на получаването на уведомлението. 

 


