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Списък на съкращенията: 

ВОМР – Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“ 

ЗУСЕСИФ - Закон за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

ИСУН 2020 – информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейския съюз в периода 2014 – 2020 г. 

КППП – Комисия за подбор на проектни предложения (Комисия за избор на 

проекти/оценителна комисия) 

КУО - Колективния управителен орган 

МИГ – местна инициативна група 

ПМС – Постановление на Министерски съвет 

УО – Управляващ орган 

УС – Управителен съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подборът на проектни предложения към стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан-Сливо 

поле“ се извършва в съответствие с Глава пета, Раздел I на Постановление № 161 на 

Министерския съвет 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.    

МИГ Тутракан-Сливо поле провежда недискриминационни и прозрачни процедури за 

подбор на проекти към стратегията за ВОМР като реда за оценка на проектни предложения 

гарантира: 

1. избягване на конфликт на интереси при избора на проекти; 

2. че поне 50 на сто от гласовете при решения за подбор са дадени от членове, които 

не са представители на публичния сектор; 

3. че резултатите от подбора се документират. 

Редът за оценка по настоящата процедура съответства на минималните изисквания по 

чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161. 

Подаването на проектни предложения, както и процесът по оценка от МИГ се 

провежда в ИСУН. 

Проектни предложения се подават в срока, посочен в поканата. 

 

1. Сформиране на комисия за подбор на проектни предложения (КППП) 

1.1. Подбор на проектни предложения се извършва от комисия, назначена от МИГ със 

заповед на Председателя на КУО (Колективния управителен орган)/УС (Управителен съвет) 

до три дни след крайния срок за подаване на проектните предложения. В заповедта се 

определят и правата за достъп в ИСУН 2020 за всеки член на комисията.  

2. Структурен състав на КППП и изисквания към лицата, участващи в нея 

2.1. Комисията за подбор на проектни предложения е съставена от: председател без 

право на глас, секретар без право на глас, нечетен брой членове с право на глас – не по-

малко от трима и резервни членове - не по-малко от трима. 

2.2. Членовете на комисията могат да бъдат служители на МИГ, членовете на общото 

събрание на МИГ и външни експерти - оценители.  

2.3. Председателят и секретарят на комисията не могат да бъдат външни експерти.  

2.4. Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да превишава 

50 на сто от имащите право на глас членове.  

2.5. Външните експерти - оценители по настоящата процедура се избират при спазване 

на разпоредбите на чл. 13 от ПМС № 162 от 2016 г. Външните експерти-оценители, членове 

на КППП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на 

оценяваните проекти. Външен експерт-оценител, член на КППП, не може да участва в 

оценка на формуляри за кандидатстване, ако е участвал в оценка на стратегията. 

2.6. В работата на комисията могат да участват и наблюдатели по предложение на 

съответния УО и помощник оценители, които не са членове на КППП. 

2.7. Помощник оценителите са служители на МИГ или външни експерти – оценители, 

които подпомагат дейността по оценка и чиято дейност се ограничава до етапите на оценка, 

определени в заповедта за назначаване на КППП.  

2.8. Председателят, секретарят и членовете на комисията, както и наблюдателите и 

помощник – оценители трябва да притежават необходимата квалификация и професионална 

компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване. Те 



са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, 

както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в 

комисията.  

Те не могат: 

1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с 

някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

помощ; 

2. да имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната 

процедура;  

3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или партньор в 

процедурата; 

4. да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост. 

 

В хода на оценителния процес по аналогия се спазват и ал. 4-9 на чл.16 от ПМС № 162 

от 2016 г. 

 

3. Подбор на проектни предложения 

3.1. Комисията извършва оценка на всички постъпили проектни предложения 

(подадени в определения срок) в срок до 30 работни дни от изтичане на крайния срок на 

приема. 

3.2. Проектните предложения, подадени от МИГ се разглеждат от съответния УО или 

ДФЗ. 

 

4. Оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и 

финансова оценка (извършва се в рамките на срока за подбор на проектни предложения) 

4.1. Получените проектни предложения се проверяват за административно 

съответствие и допустимост. На техническа и финансова оценка подлежат само 

преминалите административно съответствие и допустимост.  

4.2. Оценката на проектните предложения се извършва по критерии и методика, 

определени в Условията за кандидатстване по настоящата процедура.   

4.3. Оценката се извършва в ИСУН 2020. 

 

4.4. Етап: Оценка за административното съответствие и допустимост 

Оценката на административното съответствие и допустимостта се извършва от най-

малко от двама членове на комисията като членовете, представляващи публичния сектор 

(Представител на публичния сектор е лице по смисъла на пар.1 т.21 от Допълнителните 

разпоредби на Наредба №22 от 14 декември 2015г.) не трябва да са повече от 50%. Те могат 

да бъдат подпомагани от помощник-оценители. 

Оценката за административното съответствие и допустимост, 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). 

 

Размерът на разходите за одобрение се определя на етап Административно 

съответствие и допустимост. 

Оценителната комисия може да извърши корекции в бюджета на проектно 

предложение, в случай, че при оценката е установено:  

 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 правила или ограничения по отношение на заложени 

процентни съотношения/прагове на разходите;  

 5. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи.  

Корекциите се извършват след изискване на допълнителна информация от кандидата 

като срокът за предоставяне е една седмица. 

 

Корекция на разходите на проектното предложение се извършват в случай, че не са 

довели до:  

 1. увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ;  

 2. невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности;  

 3.подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на 

принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ. 

Промените в бюджета на проектите ще бъдат описвани в протокол от заседанията на 

комисията и ще бъдат приложени в ИСУН. В този протокол ще бъде отразявана заявената 

от бенефициента стойност и тази след извършените корекции. Същата информация ще бъде 

включена и в оценителния доклад. 

 

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

комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя 

разумен срок (не по-малко от една седмица) за тяхното отстраняване. 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.   

 

4.5. Етап: Техническа и финансова оценка 

Техническата и  финансова оценка на всяко проектно предложение се извършва най-

малко от двама членове на комисията, като членовете, представляващи публичния сектор 

не трябва да са повече от 50%. Те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители. 

Окончателната оценка е средноаритметично от оценките на двамата оценители. При 

разлика между двете оценки от повече от 20 на сто от максималната възможна оценка 

председателят на комисията възлага оценяването на трето лице – член на комисията с право 

на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третото лице и по-

близката до неговата от първите две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката 

на третия оценител само в случаите, когато тя е средноаритметично от оценките на другите 

двама.  

Когато проектното предложение е оценено от двама членове на комисията и едната 



оценка е по-ниска от минимално допустимата оценка за качество по процедурата, а другата 

оценка – по-голяма или равна на нея, председателят на комисията възлага оценяването на 

трето лице – член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично 

от оценката на третото лице и сходната с неговата по отношение на праговете от първите 

две оценки.  

При оценката на проектните предложения комисията може да изисква допълнителна 

пояснителна информация от кандидата, като срокът за представянето й не може да бъде по-

кратък от една седмица. Тази възможност не може да води до подобряване на качеството на 

проектното предложение до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от 

ЗУСЕСИФ. 

 

 

Ще се подпомагат  проекти, които са получили минимален брой точки по критериите 

за техническа и финансова оценка, както следва: 

 

 

✓ 30 точки по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“:  

✓ 40 точки по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 

продукти“: 

✓ 30 точки по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на  

неселскостопански дейности“: 

✓ 30 точки по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“: 

✓ 40 точки по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа  информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“: 

✓ 60 точки по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и   подобряване на културното и природното наследство на селата“: 

✓ 45 точки по мярка 21  „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и 

природно  наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент 

(EC) № 1305/2013, но отговаряща на  целите на ЕЗФРСР: 

✓ 31 точки по мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на 

видове от мрежата  Натура 2000 чрез подхода ВОМР“: 

✓ 30 точки по мярка ОПИК 1  „Капацитет за растеж на МСП“: 

 

 

При равен брой точки ще се финансира проектното предложение на кандидата, както следва: 

✓ По мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“:  

При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който е 

осигурил повече работни места по критерии „Проекта създава допълнителни работни места 

в стопанството“ от критериите за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 4.1. 

 

✓ По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 

продукти“: 



При равен брой точки  се финансира проектното предложение на кандидата, който е 

осигурил повече работни места по критерии „Проекта създава допълнителни работни места 

в предприятието: по 5 т. на работно място, 10 т. създадено работно място за безработно лице 

над 55г. и/или продължително безработно лице“ от критериите за избор на проекти към 

Стратегия за ВОМР по мярка 4.2. 

 

✓ По мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на  

неселскостопански дейности“: 

При равен брой точки  се финансира проектното предложение на кандидата, който е 

осигурил повече работни места по критерии „Проекта създава допълнителни работни места: 

по 5 т. на работно място, по 10 т. на създадено работно място за безработно лице на възраст 

над 55г. и/или продължително безработно лице“ от критериите за избор на проекти към 

Стратегия за ВОМР по мярка 6.4. 

 

✓ По мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“: 

При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който е 

осигурил повече работни места по критерии „Резултатите от проекта да са в пряка полза на 

деца, младежи, жени или  уязвими групи /безработни и възрастни лица/ от територията“ от 

критериите за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 7.2. 

 

✓ По мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа  информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“: 

При равен брой точки  се финансира проектното предложение на кандидата, който е 

осигурил повече работни места по критерии „Проекта създава допълнителни работни места 

в предприятието: по 5 т. на работно място, по 10т на създадено работно място за безработно 

лице на възраст над 55г. и/или продължително безработно лице“ от критериите за избор на 

проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 7.5. 

 

✓ По мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и   

подобряване на културното и природното наследство на селата: 

При равен брой точки  се финансира проектното предложение на кандидата, който е 

осигурил повече предложения на хора от местната общност по критерии „Проектът, 

включва предложения на хора от местната общност, отговарящи на конкретни нужди и 

очаквания от предлаганата дейност“ от критериите за избор на проекти към Стратегия за 

ВОМР по мярка 7.6. 

 

✓ По мярка 21  „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно  

наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 

1305/2013, но отговаряща на  целите на ЕЗФРСР: 

При равен брой точки се финансира проектното предложение на кандидата, който е 

предвижда, участие  на младежи/жени /деца представители на различни възрастови групи 

/представители на уязвими групи по критерии „В проектните дейности се предвижда 

участие на младежи/ жени/ деца/ представители на различни възрастови групи 



/представители на уязвими групи (безработни, възрастни хора)/ роми“ от критериите за 

избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 21. 

 

✓ По мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от 

мрежата  Натура 2000 чрез подхода ВОМР“: 

 

При равен брой точки  се финансира проектното предложение на кандидата, който 

предостави доказателства за наличие на по-голям капацитет за изпълнение на проекта по 

критерии „Капацитет на кандидата“ от критериите за избор на проекти към Стратегия за 

ВОМР по мярката. 

 

✓ По мярка ОПИК 1  „Капацитет за растеж на МСП“: 

При равен брой точки  се финансира проектното предложение на кандидата, който е 

осигурил повече работни места по критерии „С реализацията на проекта се разкриват 

работни места за срок най-малко 1 година /за разкрито работно място, или създадено 

работно място за безработно лице на възраст над 55г. и/или продължително безработно 

лице“ от критериите за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярката. 

 

5. Оценителен доклад: 

1. Работата на комисията приключва с оценителен доклад, който се генерира в ИСУН 

и към който се прилагат: 

- Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по 

реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която 

да бъде предоставена за всеки от тях; 

- Списък на 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; 

- Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения. 

Оценителният доклад се подписва от председателя, секретаря и от всички членове на 

комисията. 

2. Оценителният доклад се одобрява от Управителния съвет на МИГ в срок до 5 

работни дни от приключването на работата на комисията. 

3. МИГ прикачва в ИСУН 2020 всички документи, свързани с процеса на оценка (вкл. 

и доклада):  

- копие на заповедта за назначаване на комисията и на заповедите за изменението й, 

ако има такива; декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност, подписани 

от председателя, секретаря/секретарите, всички членове на Комисията с право на глас, 

помощник-оценителите и наблюдателите; 

- разясненията, които са предоставяни на кандидатите преди представянето на 

проектните предложения; 

- кореспонденцията, водена с кандидатите по време на оценителния процес; 

- кореспонденция с компетентните органи/институции (ако има такава); 

- протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния 

етап на оценка лица; 



- други документи, ако е приложимо. 

и уведомява УО и ДФЗ в срок до 5 работни дни от одобряване на оценителния доклад 

от УС на МИГ за това. 

4. МИГ уведомява 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. 

5. 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/финансиращите проекта УО/ДФЗ в срок до 3 работни дни от датата на 

получаването на уведомлението. 

6. Ръководителят на УО/ДФЗ се произнася по основателността на възражението 

съгласно разпоредбите на ПМС 161 от 04.07.2016 г. като: 

6.1. връща проектното предложение за повторно извършване на процедурата по 

оценка; 

6.2. потвърждава предварителното решение на МИГ. 

 

МИГ представя в УО/ДФ ”Земеделие” цялата документация за проведения подбор на 

проекти. 

 


