СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”
Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов” № 1, тел / факс 03071 / 4205
Ел. поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ З - 84 /18.05.2020г.
Относно: Сформиране на Комисия за подбор на проектни предложения по
Процедура BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково - Златоград Мярка 4.1. „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“ и определяне задачите и правата за достъп до
ИСУН 2020 за всеки член на Комисията
На основание Решение № УС - 29.159/18.05.2020г. на УС на МИГ Кирково –
Златоград, чл. 43 и чл. 44, ал. 1, от ПМС №161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила
за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни
групи, във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие"
за периода 2014 - 2020 г., чл.51 от Наредба 22 от 14.12.2015 г., Минималните изисквания
към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на Сдружение
МИГ Кирково - Златоград във връзка с Процедурата за създаване и управление на
потребителски профили в ИСУН /Информационна система за управление и наблюдение
на средствата от ЕС в България 2020/ за програмния период 2014-2020 г. на Централно
координационно звено и във връзка с обявена Процедура за подбор на проектни
предложения BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково - Златоград Мярка 4.1. „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
и чл.22 от Процедура ВП.2 За подбор на проектни предложения по мерки от СВОМР,
финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР на територията на МИГ Кирково – Златоград,
с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на
Сдружение „Местна инициативна група Кирково - Златоград“, във връзка със
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
№РД 50-41/ 27.04.2018г., в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“
Н А З Н А Ч А В А М:

I. КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (КППП) ПО ПРОЦЕДУРА
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ЕЗФРСР по
Мярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020г., както следва:
1. Пламен Маринов Чингаров – член на екипа на МИГ - Председател на КППП
(без право на глас), Висше образование – Инженер, Квалификация - Банково дело,
Информационни технологии, Природни науки и информатика, социални, стопански и
правни науки, управление и оценка на проекти,

2. Ваня Бисерова Димитрова – Секретар на КППП, член на КВО (без право на
глас), Висше образование – Бакалавър, специалност-финанси, Квалификация
„Икономист“.
3. Красимир Захариев Младенов – външен експерт-оценител, член на КВО
(с право на глас), Висше образование - Магистър, Квалификация „Икономика и
организация на труда, социален мениджмънт и социално предприемачество“.
4. Преслав Трилков Гайдарски – външен експерт-оценител (с право на глас),
Висше образование – Магистър, Квалификация „Растениевъдство, лозаро градинарство“.
5. Павлина Савова Йончина – външен експерт-оценител (с право на глас)
Висше образование – Магистър, Квалификация „Социални стопански и правни науки,
професионално направление икономика, специалност – финанси.

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:
1. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт-оценител (с право на глас),
Висше образование – Магистър, Квалификация „Електротехника, електроника и
автоматика, комуникационна и компютърна техника“.
2. Васка Николова Каптебилова – външен експерт-оценител (с право на глас),
Висше образование – Магистър, Квалификация „Технически науки, профил
биотехнологии, хранителни технологии, общо инженерство“.
3. Борислав Филипов Хаджиев – външен експерт-оценител (с право на глас)
Висше образование – Магистър, Квалификация „Социални, стопански и правни науки“
НАБЛЮДАТЕЛИ по процедурата не са определени от УО на ПРСР.

II. ЗАДАЧИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, в т.ч.:
1. Председателят на оценителната комисия:
(1) Ръководи организационно и методически работата ѝ, координира процеса на
оценка в съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС № 161/04.07.2016 г.,
указанията на УО на ПРСР и обезпечава безпристрастно и прозрачно провеждане на
оценката.
(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.
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.

3. Оценителите в оценителната комисия:
(1) Извършват оценка на проектните предложения, която включва:
 Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
 Етап 2: Техническа и финансова оценка.
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, с ясно формулирана причина за това.
(2) Участват в заседанията на оценителната комисия.
(3) Участват в изготвянето и подписват оценителен доклад от работата на
комисията.
4. Резервни членове на КППП:
(1) Когато член с право на глас на КППП декларира наличие на обстоятелства по
чл. 16, ал. 3 от ПМС № 162 от 05.07.2016 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., или при
настъпване на други обективни причини, поради които не може да изпълнява
задълженията си, същият се замества от резервен член.
III. ПРАВА В ОЦЕНИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА.
1. Пламен Маринов Чингаров – Председател на КППП – администратор;
2. Ваня Бисерова Димитрова – Секретар на КППП – администратор;
3. Красимир Захариев Младенов – оценител;
4. Преслав Трилков Гайдарски – оценител;
5. Павлина Савова Йончина – оценител;
IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА.
1. Срок за приключване на оценката за АСД и ТФО и изготвяне на оценителен
доклад от КППП – 30.06. 2020 г. (до 30 работни дни от крайния срок на прием);
2. Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност
се спазват сроковете, указани в минималните изисквания към реда за оценка на
проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ.
V. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОМИСИЯТА.
1. Председателят на комисията e член на екипа на МИГ и не получава
възнаграждение за участие в КППП.
2. Размерът на възнаграждението на Секретаря за бр. човекодни със заседания на
КППП и на Експерт – оценителите за 1 оценен проект за всеки от етапите АСД и ТФО, е
съгласно одобрения бюджет за 2020 г. на МИГ Кирково-Златоград по подмярка 19,4.
VI. ЗАПОВЕДТА, С ТАКА СФОРМИРАНАТА КОМИСИЯ ПО Т. 1 ДА СЕ ПУБЛИКУВА НА
СЛЕДНИТЕ ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ:
- на сайта на Сдружение МИГ Кирково – Златоград - www.mig-kirkovo-zlatograd.com
- в Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“.
VII. Да се изготвят и подадат Заявки за потребителски профили в ИСУН 2020
по образец на същите лица с посочено право на достъп по модули.
VIII. КОНТРОЛ по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
IХ. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани
лица за сведение и изпълнение.
Х. Копие от настоящата заповед, заедно с копие от попълнените заявки за
потребителски профили да бъдат изпратени по електронна поща до ЦКЗ и до УО на
ПРСР, в срок до 3 дни от издаване на заповедта.
Председател на КУО на
МИГ Кирково-Златоград
Сали Рамадан

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

Процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –
Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства“ - първи прием

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАДрезюме
НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (КППП) ПО ПРОЦЕДУРА
ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.224 МИГ КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД,
МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Процедура:
Оценителна сесия
Срок за кандидатстване
Период на оценка

Процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград,
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
BG06RDNP001-19.224-S1
17.02.2020г.- 18.05.2020г.
17:00
19.05.2020-30.06.2020г.

Етапи на оценка

Дата

Заповед за сформиране на Комисия

№З-84/18.05.2020г

Заседание №1 – въвеждащо

19.05.2020г.

Активиране на оценителна сесия

19.05.2020г.

Период на изпълнение на етап ОАСД

19.05.2020-25.06.2020

Период на изпълнение на етап ТФО

25.06.2020-29.06.2020

Оценителен доклад

30.06.2020

Днес, 30.06.2020г, се състави настоящия оценителен доклад, във връзка с приключване
на оценка на проектни предложения, подадени в рамките на първи краен срок за
кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково- Златоград, Мярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г.

www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Златоград 4980, ул. Стефан Стамболов 1
тел. 03071 4205 ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg
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I.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 17.02.2020 г. за първи прием,
съгласно индикативния график за обявяване на прием по мерки от Стратегията за ВОМР. В
рамките на обявения срок са подадени по електронен път 4 (четири) проектни предложения от
бенефициенти, регистрирани в системата ИСУН2020.
II.
НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
СТАРТИРАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.
Със Заповед № З-84/18.05.2020 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград” е
назначена комисия за подбор на проектни предложения (КППП) в състав:
*
Председател на КППП (без право на глас)служител на МИГ
*
Секретар на КППП (без право на глас)член на КВО на МИГ
*
външен експерт-оценител, член на КВО (с право на глас)
*
външен експерт-оценител (с право на глас)
*
външен експерт-оценител (с право на глас/
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:
1.
2.
3.
НАБЛЮДАТЕЛИ по процедурата не са определени от УО на ПРСР.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО-ВСТЪПИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КППП:
Поради усложнената и извънредна епидемиологична обстановка и предприетите от
Правителството спешни мерки за превенция от пренасяне на заразяването с
коронавирус COVID-19, заседанието се проведе дистанционно, с осигурена конферентна връзка,
с възможност за гласуване и протоколиране.
Проектните предложения по приема са регистрирани в ИСУН 2020, както и в обобщения
електронен регистър на получени проектни предложения на МИГ от №57 до №62, вкл,
публикувани на сайта на МИГ:
На 19.05.2020г. от 14.00 часа, се проведе предварително заседание с встъпително
обучение на КППП, за разглеждане и оценка на подадените проектни предложения по
процедура Процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства- първи прием от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ
Кирково - Златоград“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Заседанието позволи членовете на КППП да се запознаят с:
 правата и задълженията им в процеса на оценка;
 особеностите на процедурата за подбор на проектни предложения (цели,
индикатори, бюджет, критерии за допустимост на кандидатите, дейностите и
разходите и др.)
 етапите на оценка, особености в описаните критериите за оценка и за двата
етапа, разяснения и тълкувания към документацията по Процедурата;
 процедурата за извършване на оценка, чрез системата ИСУН 2020.
 приемане на препоръчителен график за работа на КППП;
В рамките на това заседание са приети две решения на КППП – Решение №1 за
препоръчителен график за изпълнение на отделните етапи от оценка и Решение №2 за
организиране дейността на КППП.
www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Златоград 4980, ул. Стефан Стамболов 1
тел. 03071 4205 ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg
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III.

ОЦЕНКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ (ОАСД)

Оценката на Етап „Административно съответствие и допустимост” протече през периода
19.05.2020-25.06.2020. Той стартира с направеното автоматично разпределение в ИСУН2020.
В процеса на оценка на АСД членовете на Комисията за подбор с право на глас провериха
документацията/информацията, съгласно критериите в Оценителния лист - Приложение C-29
от Документи за информация/ Условия за кандидатстване по процедурата. Оценителите
извършиха:
1. Проверка на всички документи, представени към проектните предложения и тяхното
съответствие с изискванията и условията по процедурата;
2. Проверка на допустимостта на кандидатите и проектните предложения в
съответствие с изискванията и условията по процедурата;
В рамките на етапа са проведени три заседания на Комисията (№2, №3, №4) .
За извършване на оценката за етапа бяха приети няколко решения на КППП:
Решения №3 от Протокол №2 АСД, относно прилагане на единен подход,
Решение №4 относно тълкуване и прилагане на УК при оценката на АСД
Решения №5 и №6 относно изискване на допълнителна информация от кандидатите.
Пълният опис на комуникацията, както и съдържанието й е налична в ИСУН2020, както и в
Приложенията към Протокол №2 – АСД. Допълнително приложените от кандидати файлове,
документи и пояснения, в резултат и на двете комуникации, са прикачени в техните отговори.
От Председателя на КППП, служебно са добавени в секция 12 от Формуляра за кандидатстване,
всички допълнително предоставените след комуникация файлове от Кандидатите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБНИ КОРЕКЦИИ ВЪВ ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
След представената допълнителна информация от кандидатите на проектните
предложения КППП продължи своята работа за установяване на:
- липса двойно финансиране;
- наличие на изкуствено създадени условия;
- основателност на заявените разходи ;
- проверка на бизнесплан и неговата оценка;
По проверките са приложени към ОЛ, контролни и работни листове за съответните
приложими проверки. Проверки на място за инвестиции за СМР и трайни насаждения не са
правени.
За етап ОАСД са налични в ИСУН общо 20 оценителни листове, в т.ч. 12 прекъснати за
комуникация и 8 приключени. Няма анулирани или ръчно създадени оценителни листове.

В съответствие с горното, в хода на оценката бяха направени
служебни корекции във
формулярите за кандидатстване и на четирите проектни предложения. В тази връзка е
приетото Решение №7 от Протокол №2-АСД. Съгласно решението председателят извърши
указаните корекции.
В резултат на извършената на 25.06.2020 обобщена оценка на АСД чрез ИСУН2020 по
Процедура № BG06RDNP001-19.224 :
- няма проектни предложения, отхвърлени на етап ОАСД, съгласно Решение №8;
- общо четири проектни предложения покриват изискванията на етап ОАСД, които са
допуснати до следващ етап на оценка, съгласно Решение №9 от Протокол №2-АСД и протокол
генериран в ИСУН2020.
Резултатите от оценката за етап АСД са публикувани и в публичния модул на ИСУН.
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IV. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ТФО)
Етап ТФО по процедурата протече през периода 25.06.2020-29.06.2020. Той стартира с
направеното автоматично разпределение BG06RDNP001-19.224-S1-D2 в ИСУН2020 на успешно
допуснатите до етапа четири проектни предложения.
Председателят на комисията даде указания относно прилагането на процеса за
техническа и финансова оценка на проектните предложения, преминали етапа на ОАСД.
Техническата оценка се извърши въз основа на критериите, определени за мярката в СВОМР и
подробно указани в Условията за кандидатстване и приложение C-33 от Документи за
информация към УК. ТФО протече в следна последователност:
- Оценяване на проектните предложения по обявените критерии и методика за оценка;;
- Класиране на одобрените проектни предложения в низходящ ред;
- Определяне на проектните предложения, за които се предоставя финансиране.
Всяко проектно предложение бе оценено за качество от двама оценители. Оценката на
всяко проектно предложение по критерии и общо е посочено в Приложенията към Протокол
№3-ТФО. На етап ТФО не е изпращана комуникация за отстраняване на нередовности.
В хода на оценката бе осъществен арбитраж – възлагане на оценката на трети оценител,
в съответствие с реда, посочен в чл. 21.2 т.3 от Условията за кандидатстване.
Оценителните листове от извършената техническа и финансова оценка на всички проектни
предложения, попълнени от членовете на комисията с право на глас, са изготвени и съхранени в
ИСУН2020. За етапа са изготвени 9 броя оценителни листове - по три за проектното
предложение с арбитраж и по два - за всяко от останалите. Няма анулирани оценителни
листове.
В резултат на получената обобщена Техническа и финансова оценка, Комисията прие следните
решения:
РЕШЕНИЕ №10 относно присъдени точки на етап ТФО

Комисията по процедура № BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства”, въз основа на извършена обобщена оценка на етап
ТФО и резултатите от оценката, генерирана в ИСУН2020, присъжда следните точки на
проектните предложения, съгласно Условията за кандидатстване, както следва:
ПП рег. номер
Кандидат
Общ размер
Резултат ТФО
на БФП (лв.)
Точки
30,0
BG06RDNP001-19.224-0001
"Бори" ЕООД
86 500,00
BG06RDNP001-19.224-0002
BG06RDNP001-19.224-0003
BG06RDNP001-19.224-0004

Валентин Милков Пъчев
„Златна ферма” ЕООД

Хикмет Ахмед Чалъшкан

97 444,50

21,0

86 073,00

23,5

55 356,00

25,0

РЕШЕНИЕ №11

относно отхвърлени предложения на етап ТФО- по т. 1 от Заседание №6
Комисията по процедура№ BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства”, след извършена оценка на етап ТФО
РЕШИ:
Няма проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап Техническа и
финансова оценка.
РЕШЕНИЕ № 12
Относно класиране на ПП след етап ТФО - по т. 2 от Заседание №6
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Комисията по Процедура № BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, въз основа на извършена оценка на етап
ТФО и резултатите от оценката, генерирана в ИСУН2020, класира в низходящ ред, проектните
предложения, отговарящи на минималните критерии на Условията за кандидатстване, както
следва:

ПП рег. номер

Кандидат

BG06RDNP001
-19.224-0001
BG06RDNP001
-19.224-0004
BG06RDNP001
-19.224-0003
BG06RDNP001
-19.224-0002

"Бори" ЕООД

Хикмет Ахмед
Чалъшкан
„Златна ферма“
ЕООД
Валентин
Милков Пъчев

Одобрена БФП
(лв.)

Съфинанс
иране

86 500,00

86 500,00

55 356,00

23 724,00

86 073,00

86 073,00

97 444,50

97 444,50

Резултат
ТФО Точки

Класиране,
Пореден
номер

Одобрено

30,00

1

Одобрено

25,00

2

Одобрено

23,50

3

Одобрено

21,00

4

Статус

РЕШЕНИЕ №13

относно резервни ПП - по т.21 от Заседание №6
Комисията по процедура № BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства”, въз основа на извършена оценка на етап ТФО и
резултатите от оценката, генерирана в ИСУН2020, РЕШИ
Няма резервни проектни предложения, отговарящи на минималните критерии и праг,
съгласно Условията за кандидатстване, за които не достига финансиране.
Резултатите от класирането по настоящата Процедура са публикувани и в публичния
модул на ИСУН.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
а) Съгласно Решения №10 и №12 на Комисията, на етап ТФО, определя (4) четири
проектни предложения, които отговарят на минималните критерии и праг от 20 точки,
съгласно Условията за кандидатстване;
б) Съгласно Решения №10 и №11 на Комисията, на етап ТФО: няма предложени за
отхвърляне проектни предложения на етап ТФО;
в) Съгласно Решение №12 на Комисията, на етап ТФО, определя за финансиране (4)
четири проектни предложения, които класира в низходящ ред. Не са ползвани
приоритетни критерии;
За проектните предложения, предложени за финансиране:
- обща стойност на отпуснатата БФП 325 373,50 лева
- общ размер на отпуснатите допустимите разходи –
619 115,00 лева
г) Съгласно Решение №13 на Комисията, на етап ТФО, няма резервни проектни
предложения, които успешно са преминали етапите на оценяване по процедурата, но за
които не достига финансиране.
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Препоръчаната за предоставяне сума е в рамките на общия размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” - 684 530,00лв.
КОМИСИЯ:
/п/ –

………………………

/п/ –

………………………… Секретар на КППП

/п/ –

………………………. Оценител, член на КВО на МИГ (с право на глас)

/п/ –

……………………… Външен експерт-оценител (с право на глас)

/п/ –

………………………
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Председател на КППП

Външен експерт-Оценител (с право на глас)
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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”
Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов” № 1, тел / факс 03071 / 4205
Ел. поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ
, съгл.
ЗЗЛД
Долуподписаният(та).... Заличена информация
Ваня Бисерова
Димитрова

(трите имена)
Заличена
информация
, съгл. ЗЗЛД
л.карта (л.п.) №
645997595,
изд. на 31.08.2015г.
от МВР Кърджали,
ЕГН/ЛНЧ
8404272351,
адрес
по ЗЗЛД
лична карта/настоящ
адрес:информация
с. Дрангово,, съгл.
ном. ЗЗЛД
97, общ. Кирково,
Заличена
Заличена
информация
, съгл.
обл. Кърджали, тел. 0888999228

в качеството си на секретар на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура
BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково - Златоград Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства“ по Стратегията на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен
ако не съм реабилитиран.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, която се отнася
до областта на професионалната ми компетентност, установено с влязъл в сила акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението;
3. Не съм поставен под запрещение.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния кодекс за
предоставени от мен неверни данни и документи.

21.05.2020 г.

Заличена
информация , съгл. ЗЗЛД
Подпис на деклариращия:
………....…………..

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-222, 02/81-87-272
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg,

Приложение 123_8_1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(та)....

Заличена
информация
, съгл. ЗЗЛД
Ваня
Бисерова Димитрова
(трите имена)

Заличенаизд.
информация
, съгл.
ЗЗЛД
л.карта (л.п.) № 645997595,
на 31.08.2015г.
от МВР
Кърджали,

ЕГН/ЛНЧ 8404272351,
по лична карта/настоящ
адрес:информация
с. Дрангово, ном.
97, общ.
Кирково,
Заличена адрес
информация
, съгл. ЗЗЛД
Заличена
, съгл.
ЗЗЛД
обл. Кърджали,
0888999228 , съгл. ЗЗЛД
Заличенател.
информация

Във връзка с участието ми като председател/секретар/член на комисия/помощник оценител
(подчертава се вярното) за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” по ПРСР 2014 –
2020 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ с код в ИСУН
BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково - Златоград Мярка 4.1. „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не се намирам в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти
(ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013,
(ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна
помощ;

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по
процедурата;
3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кандидат
или партньор в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;
4. Задължавам се да изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно и
да пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал/а във връзка със своята работа в комисията за
подбор на проектни предложения.
Настоящата декларация подавам на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 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., на основание чл. 16 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 05.07.2016 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. и
в изпълнение на „Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към
стратегия за ВОМР”, утвърдени от Зам.-министър председателя на РБ, публикувани на Единния
информационен портал във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ.
Задължавам се при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя
незабавно УС на МИГ.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата: 21.05.2020 г.

Декларатор:

Заличена информация , съгл. ЗЗЛД

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-222, 02/81-87-272
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg,

Приложение 123_8_2

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(та)....

Ваня Бисерова
Димитрова
Заличена
информация
, съгл. ЗЗЛД

(трите имена)

Заличенаизд.
информация
, съгл.
ЗЗЛД
л.карта (л.п.) № 645997595,
на 31.08.2015г.
от МВР
Кърджали,

ЕГН/ЛНЧ 8404272351,
по лична карта/настоящ
адрес:информация
с. Дрангово, ном.
97, общ.
Кирково,
Заличена адрес
информация
, съгл. ЗЗЛД
Заличена
, съгл.
ЗЗЛД
обл. Кърджали,
0888999228 , съгл. ЗЗЛД
Заличенател.
информация

Във връзка с участието ми като член на комисия за подбор на проектни предложения по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие” по ПРСР 2014 – 2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Не съм участвал/а в подготовката на проектно/и предложение/я, подадени по
процедурата за подбор BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1.
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (код от ИСУН).
Настоящата декларация подавам съгласно Указания за прием на проекти, подавани по
стратегиите за Водено от общностите местно развитие по 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 Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г., приложение към Заповед № РД 09-828/04.09.2018 г. на министъра на
земеделието, храните и горите.
Задължавам се при откриване на промяна в декларираните обстоятелства, незабавно да
уведомя Председателя на УС на МИГ.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата: 21.05.2020 г.

Декларатор:

Заличена информация , съгл. ЗЗЛД

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-222, 02/81-87-272
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

Приложение 123_8_3

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(та)....

Ваня Бисерова
Димитрова
Заличена информация
, съгл.
ЗЗЛД
(трите имена)

Заличенаизд.
информация
, съгл.
ЗЗЛД
л.карта (л.п.) № 645997595,
на 31.08.2015г.
от МВР
Кърджали,

ЕГН/ЛНЧ 8404272351,
адрес по лична, карта/настоящ
адрес: с.
Дрангово, ном.
97, общ.
Кирково,
Заличена информация
съгл. ЗЗЛД
Заличена
информация
, съгл.
ЗЗЛД
обл. Кърджали,
0888999228 , съгл. ЗЗЛД
Заличенател.
информация

Във връзка с участието ми като председател/секретар/член на оценителна комисия/помощник
оценител/наблюдател (подчертава се вярното) за подбор на проектни предложения по подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” по
ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН с код
BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Съм навършил пълнолетие и съм (отбелязва се вярното):
а) български грaжданин;
б) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз;
в) гражданин на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
г) гражданин на Конфедерация Швейцария.
2. Не съм поставен под запрещение.
3. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг(а), с лице, с което съм във
фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до
четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.
Настоящата декларация подавам на основание чл. 16, ал. 3, т. 4 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
162 на МС от 05.07.2016 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. в изпълнение на „Минимални изисквания към реда за оценка на
проектни предложения към стратегия за ВОМР”, утвърдени от Зам.-министър председателя на РБ,
публикувани на Единния информационен портал във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ.

Задължавам при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства, незабавно да
уведомя Председателя на УС на МИГ.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата: 21.05.2020 г.

Декларатор:

Заличена информация , съгл. ЗЗЛД

