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ЗАПОВЕД 

За назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения 

№02/09.01.2019г. 
по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, 

Процедура № BG06RDNP001-19.096. 

В изпълнение на Споразумение № РД 50-196/29.11.2016 г., 

и на основание чл. 44, ал.1 от ПМС №161/04.07.2016 г., 

във връзка с Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията 

за ВОМР по чл. 41. ал. 2 от ПМС 161/2016 г., 

и относно приключил прием по Процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг  

на селскостопански продукти” и , 

на основание чл. 1, (1) от Правилата за работа на Оценителна комисия при подбор на проекти, 

финансирани чрез ВОМР за Процедура №BG06RDNP001-19.096., 

О П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М :

1.Поименния състав на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП), която да извърши
оценка на постъпилите проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096. 

Председател без право на глас по реда на чл.12, ад.2 от ПМС № 162/2016 г.: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Мария Валентинова Петкова Председател Магистър 

Секретар без право на глас по реда на чл.12, ад.2 от ПМС № 162/2016 г.: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Йорданка Денева Андреева Секретар Магистър 

Членове с право на глас по реда на чл. 12, ал.2 от ПМС №  162/2016 г.: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Галина Петрова Даскалова Външен експерт-оценител в Списък от Магистър 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”
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Централизиран конкурс за избор на 

външни оценители в процедурите по 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощи и  Списъка с 

избрани оценители в Конкурс на МИГ 

Васка Николова Каптебилова Външен експерт-оценител в Списък от 

Централизиран конкурс за избор на 

външни оценители в процедурите по 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощи и  Списъка с 

избрани оценители в Конкурс на МИГ 

Магистър 

Пламен Ангелов Качамаков Оценител –член на Общо събрание на 

МИГ, излъчен с Решение на Общото 

събрание  №02/ОС05/28.11.2018г. и 

одобрен от УС с Решение 

№03/Протокол 01-ВОМР/ 08.01.2019г. 

Магистър 

 

Помощник-оценители по реда па чл. 15, ал. I от ПМС №162/2016 г.: 

 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Даниела Асенова Салкина Помощник-оценител - Външен 

експерт-оценител в Списък от 

Централизиран конкурс за избор на 

външни оценители в процедурите по 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощи и Списъка с 

избрани оценители в Конкурс на 

МИГ 

Магистър 

 

Резервни членове: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

Мария Йосифова Гиева Резервен експерт-оценител от 

Списъка с избрани оценители в 

Конкурс на МИГ 

Магистър 

Красимира  

Боюклиева-Кубинска 

Резервен експерт-оценител от 

Списъка с избрани оценители в 

Конкурс на МИГ 

Магистър 

Марияна Милчева Николова Оценител –член на Общо събрание 

на МИГ, излъчен с Решение на 

Общото събрание  

№02/ОС05/28.11.2018г. и одобрен от 

УС с Решение №03/Протокол 01-

ВОМР/ 08.01.2019г. 

Магистър 
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2. В съответствие с чл. 46, ал. 1 от Постановление № 161 от 4 юли 2016 г, чл. 63., т. 9. от Наредба

22/14.12.2015г. на МЗХГ за 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). и 

съгласно чл. 15. (1), т.2 от ПМС 162/ 15.07.2016г. на МС за определяне на детайлните правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. УО на ПРСР  може да определи 

наблюдатели без право на глас в оценителната сесия. 

Наблюдатели по реда на чл. 15, ал. 1 от ПМС № 162/2016 г.: 

Име, презиме, фамилия Позиция в КППП Образователна степен 

УО на ПРСР, МЗХГ Наблюдател без право 

на глас 

УО на ПРСР, МЗХГ Наблюдател без право 

на глас 

Наблюдателите  имат право да преглеждат работата на оценителната комисия, като не могат да 

влияят по какъвто и да е начин при оценяването на проектните предложения. При констатиране на 

нарушения на процедурата наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на УО и 

председателя на колективния управителен орган на МИГ. След приключването на оценителния 

процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до съответния ръководител на УО и до 

председателя на УС на МИГ. 

3. При осъществяване на дейността си, КППП се ръководи от правилата предвидени в:

a) ЗУСЕСИФ;

b) ПМС № 161/4.07.2016 г.;

c) ПМС 162/ 15.07.2016г.;

d) Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ за 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за

Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно

развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. ;

e) Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за

ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016;

f) Указанията на УО на ПРСР;

g) Вътрешният ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от

Програма за развитие на селските райони и ЕЗФРСР,  в изпълнение на подхода Водено от

общностите местно развитие на територията на МИГ;

h) Правилата за работа на Оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР

Процедура №BG06RDNP001-19.096; 

i) Критерии и методика за оценка на проектни предложения съгласно Условията за

кандидатстване по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански

продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096.
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4.Задачи на членовете на Комисията за подбор на проектни предложения, в т.ч.:

Комисията за избор на проекти извършва и детайлна оценка на техническите и финансови 
характеристики на предложението. Комисията документира дейността си, като води протокол за 
работата си и изготвя доклад за резултатите от оценката и списък на проектните предложенията за 
финансиране, включително и размера на финансирането/безвъзмездната помощ. 

4.1. Председателят на оценителната комисия: 

(1) Ръководи организационно и методически работата й, координира процеса на оценка в 

съответствие с правилата и  процедурите, предвидени в т.3 от настоящата Заповед и обезпечава 

безпристрастното и прозрачно провеждане на оценителния процес. 

(2) Отговаря за процеса на извършването на оценката на постъпилите проектни 

предложения в срока, съгласно заповедта за назначаване на комисията. 

(3) Отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на членовете на 

оценителната комисия. 

(4) Отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата - изпращането на исканията 

за пояснителна информация, определяне на сроковете за нейното представяне, присъединяване на 

получената пояснителна информация към съответното проектно 

предложение. 

(5) Отговаря за изготвянето на оценителния доклад и проверява дали докладът е подписан 

от всички членове на комисията. 
(6) В качеството си на член на КППП, подписва оценителния доклад от работата на 

комисията. 

4.2.Секретарят на оценителната комисия: 

(1) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички 

административни дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата 

обезпеченост на дейността на комисията; 

(2) Има задължението да информира членовете на оценителната комисия за техния график 

на работа и да осигури тяхното присъствие на заседанията, на които оценителната комисия 

взима решения по време на оценка с цел спазване на единен подход спрямо всички 

кандидати/партньори и проектни предложения. 

(3) Съхранява надлежно цялата документация от работата на оценителната комисия, в 

случай, че има такава на хартия. 
(4) Участва в изготвянето и подписва оценителен доклад от работата на комисията. 

4.3.Оценителите в оценителната комисия имат следните определени конкретни ангажименти в 

процеса на оценка: 

(1) Извършват оценка на проектните предложения, която включва: 
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Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта; 
Етап 2: Техническа и финансова оценка 

(2) Участват в заседанията на оценителната комисия. 
(3) Участват в изготвянето и подписват оценителен доклад от работата на комисията. 

Участието на оценителите в отделните етапи от оценката се определя автоматично на случаен 
принцип от системата ИСУН 2020. 

При необходимост може да бъде извършено и индивидуално разпределение на проектните 
предложения за оценка. 

   4.4. Помощник – оценителя в оценителната комисия имат следните определени конкретни 
ангажименти в процеса на оценка: 

1) Помощник оценителя подпомагат дейността по оценка, съгласно чл.15 от ПМС 162/2016 
г. и Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за 
ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016 г. 

2) Помощник -оценителя подпомага дейността по оценка на проектните предложения по 
въпроси свързани с финансовата част. 

3) Помощник -оценителя подпомага дейността по оценка на проектните предложения при

необходимост от редуциране или корекции в бюджета на проектно предложение, в случай, че

при проверката за основателността на предложените разходи се установи несъответствие.

4) Осъществяват посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни

работи (когато е приложимо)

4.5.Резервните членове в оценителната комисия: техните ангажименти възникват при констатиране 

на някое от следните обстоятелства: 

1) При явна / обективна невъзможност на определените в настоящата Заповед външни оценители

или помощник-оценители да изпълнят поетите ангажименти за дейност в КППП.

2) При възникване на някое от обстоятелствата, възпрепятстващи член на КППП да извърши

своята работа, определена в Правилата за работа на Оценителна комисия при подбор на

проекти, финансирани чрез ВОМР по Процедура №BG06RDNP001-19.096 или при настъпване

на други обективни причини, поради които член на комисията не може да изпълнява

задълженията си, той се замества от резервен член.

Когато заместването с резервен член не е възможно, се изменя настоящата Заповед. 

4.6. Наблюдатели в оценителна комисия: 

Правата и задълженията на Наблюдателите са определени в чл.46 от ПМС № 161/2016 г. и чл.15. от 

ПМС 162/2016 г. и в т.2 от настоящата Заповед. 
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5.Работата на КППП приключва с оценителен доклад до УО на ПРСР, съгласно разпоредбите на 

Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по 

чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016г. 

 

6. КППП следва да започне работата си не по-късно от 15.01.2019 г. след извършено Въвеждащо 

обучение/инструктаж. 

 

7.Крайният срок за приключване на работата на КППП е 18.02.2019 г. 

 

8. Права в оценителната сесия по процедурата: 

 

a) Мария Валентинова Петкова – администратор; 

b) Йорданка Денева Андреева - администратор; 

c) Галина Петрова Даскалова – оценител; 

d) Васка Николова Каптебилова – оценител; 

e) Пламен Ангелов Качамаков- оценител; 

f) Даниела Асенова Салкина – помощник оценител; 

 

9. Размерът на  възнагражденията на участниците в КППП: 

 

1) Председател/секретар на КППП (когато не са служители на МИГ) - 100,00лв. на КППП; 

2) Оценители 

- за етап АСД за 1 оценен проект от един оценител- 60,00  лв.  

- за етап ТФО за 1 оценен проект от един оценител- 85,00 лв. 

-          за включване на помощник-оценителя в работата на КППП – 100,00 лева 

*Посочените възнаграждения включват и разходите за осигуровки за сметка на възложителя 

(когато такива се дължат). 

* Ако при одобрение на бюджета на МИГ по подмярка 19.4. за 2019г. има промяна в размера на 

възнагражденията, то участниците в КППП ще получат одобрената сума по бюджет. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Валентинова Петкова - Председател на 
КППП. 

 
Приложения към настоящата Заповед: 

 
1) Извлечение от Протокол на ОС на МИГ с Решение №02/ОС05/28.11.2018г.; 

2) Извлечение от Протокол на УС на МИГ №01-ВОМР/ 08.01.2019г. с Решение относно 

квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, (вкл. помощник –оценители)които 

следва да участват в КППП по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на  

селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-19.096 и Решение за 



            
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 
19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ 
"МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. 

външните експерти (вкл. помощник –оценители)в КППП по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096. и Решение за Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка  МИГ4.2  „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти”, Процедура № BG06RDNP001-

19.096– членове на Общо събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ.; 
 

 

 

 

 

 

 

Издал Заповедта:  

Д-р Ивелина Харалампиева Гецова     Подпи

Председател на Управителния съвет на МИГ 

„Лясковец-Стражица“ 




