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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ 
 

 

 

РЕД ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДЕВНЯ - АКСАКОВО“ 

ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) ЧРЕЗ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) 

 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ I 

 

ОБОСНОВКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ОДОБРЕНИЕ И ПРОМЯНА НА РЕД ЗА 
ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА 

МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“. 

 

Чл. 1. Редът за оценка е разработен в съответствие с разпоредбите на Раздел I. 
„Подбор на проекти към стратегия за ВОМР“ от Глава пета от 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. (ПМС № 161) и с 
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изискванията на чл. 34, параграф 3, букви „б”, „г”, „д” и „е” от Регламент (ЕС) № 
1303/2013, на чл. 45-51 от Раздел I. „Подбор на проектни предложения“ на глава IV 
„Условия и ред за предоставяне на финансова помощ от ЕЗФРСР по стратегиите за 
ВОМР“ на Наредба № 22 от 14 декември 2015 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 Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Наредба № 22 от 2015 г.) и 
с указанията на ПРСР 2014-2020 г. по чл. 37, ал. 1 от ПМС № 161. 

Чл. 2. Редът за оценка съдържа 8 раздела. 

Чл. 3. Настоящият ред за оценка е разработен при спазване на принципите на 
прозрачност, равнопоставеност и недискриминация. Финансовата помощ за 
одобрените проекти се предоставя от ЕЗФРСР, чрез ПРСР 2014-2020 г. при 
изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, в съответствие със 
сключено Споразумение № РД 50-185/29.11.2016 г. 

Чл. 4. (1) Настоящият ред за оценка предвижда ред и условия за оценка на проекти 
към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, който се различава от 
минималните изисквания, утвърдени от Заместник министър-председателя по 
Европейските фондове, публикуван на Единния информационен портал и се изпраща 
до Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 г. на основание чл. 41, ал. 3 от 
ПМС № 161 от 2016г. и на чл. 45, ал. 3 от Наредба 22 от 2015 г. 

(2) Промени в Реда за оценка могат да бъдат извършвани само преди одобряване на 
обява за прием на проектни предложения. 

(3) Редът за оценка подлежи на промяна по следните причини:  

а) Външни – препоръки или констатации на контролни органи, промени в 
нормативната уредба, инструкции на УО на ПРСР 2014 – 2020г. и др.  

б) Вътрешни – подобрения след проведени прегледи от страна на УС, служителите в 
МИГ „Девня – Аксаково“, членове на общото събрание, участници в КППП; 

(4) Предложение за промяна на настоящият ред за оценка се внася за одобрение в 
УС на МИГ „Девня – Аксаково“ от изпълнителния директор. 

(5) При необходимост от допълнителна информация или нередовност, непълнота 
или неяснота, за които УО на ПРСР 2014 – 2020 г. е изпратила уведомително писмо,  
МИГ „Девня – Аксаково“ отстранява констатираните нередовности, непълноти или 
неясноти в срок до 5 работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо. 

Чл. 5. (1) След одобрение от УО на ПРСР 2014 – 2020 г., Редът за оценка се внася 
за приемане от Управителния съвет (УС) на МИГ „Девня – Аксаково“. 

(2) Редът за оценка се публикува на интернет страницата на МИГ „Девня Аксаково“ 

в срок до 3 работни дни от датата на Решението на УС на МИГ. 
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РАЗДЕЛ II 

 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО 
СЪОТВЕТНИТЕ МЕРКИ ОТ ЕЗФРСР ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

 

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на МИГ „Девня – Аксаково“ организира 
изготвянето на предложение за индикативна годишна работна програма за приемите 
по съответните мерки от ЕЗФРСР по стратегията за ВОМР за следващата година, по 
образец публикуван на електронен адрес: 
http://www.eufunds.bg/archive/documents/1410532100.pdf и внася изготвеното 
предложение за разглеждане и одобрение от УС, не по-късно от 25 август на 
предходната година. 

(2) В срок от три работни дни, считано от датата на взетото решение на УС за 
одобряване на индикативната годишна работна програма, но не по-късно от 1 
септември, Изпълнителният директор я изпраща за съгласуване с програмите по 
чл.1, ал.2, т.2 и 3 от Споразумение № РД 50-185/29.11.2016г. и за информация на УО 
на ПРСР 2014 – 2020г. 

Чл. 7. В годината на подписване на споразумението за изпълнение на Стратегията 
за ВОМР, Изпълнителният директор на МИГ „Девня – Аксаково“ внася предложението 
по чл.6 за разглеждане и одобрение от УС в срок до три месеца от подписване на 
споразумението и го изпраща за съгласуване с УО на програмите по чл.1, ал.2, т.2 и 
3 от Споразумение № РД 50-185/29.11.2016г.и за информация на УО на ПРСР 2014 – 
2020г. 

Чл. 8. МИГ „Девня – Аксаково“ публикува на интернет страницата си одобрената 
индикативна годишна работна програма не по-късно от 30 ноември, а в годината на 
подписване на споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР в срок до три 
работни дни от датата на одобряването ѝ. 

Чл. 9. (1) Изменения на индикативната годишна работна програма се извършват по 
решение на УС на МИГ „Девня – Аксаково“. 

(2) Изменената индикативна годишна работна програма за приемите по съответните 
мерки от ЕЗФРСР по стратегията за ВОМР се публикува на интернет страницата на 
МИГ „Девня – Аксаково“ в срок до три работни дни от датата на вземане на 
решението от УС. 

 

 

http://www.eufunds.bg/archive/documents/1410532100.pdf
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РАЗДЕЛ III 

 

ПОДГОТОВКА И УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОБЯВА 
ЗА ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 

СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРИЛОЖИМИТЕ РЕЖИМИ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ 

 

Чл. 10. (1) Въз основа на одобрената стратегия за ВОМР, включените в нея мерки 
финансирани от ЕЗФРСР и одобрената от УС индикативна годишна работна програма, 
изпълнителният директор на МИГ „Девня – Аксаково“ организира изготвянето на 
проект за Насоки за кандидатстване по образец публикуван на адрес: 

https://www.eufunds.bg/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%
86%D0%B8-
%D0%97%D0%A3%D0%A1%D0%95%D0%A1%D0%98%D0%A4/%D0%9D%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0
%B8/Uslovia%20za%20kandidatstvane.pdf 
Документът включва условия за кандидатстване и условия за изпълнение на 
одобрените проекти с приложенията към тях и с посочени критерии и методика за 
оценка на проектните предложения. Изпълнителният директор внася изготвения 
проект за разглеждане в УС. 

(2) Документацията за стартиране на всяка процедура чрез подбор на проектни 
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съдържа следните 
документи: 

1. Обява за откриване на процедура чрез подбор на проекти (Приложение № 1 от 
Реда за оценка на проектните предложения); 

2. Формуляр за кандидатстване; 

3. Декларация за минимални и държавни помощи (ако е приложимо);  

4. Условия за кандидатстване; 

5. Условия за изпълнение на одобрените проекти, които ще бъдат неразделна част 
от договора за отпускане на безвъзмездна помощ; 

6. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по образец, 
съгласуван с ДФЗ; 

7. Приложения за информация (когато е приложимо). 

(3) Документацията за стартиране на процедурата за подбор на проектни 
предложения, съдържа най-малко следната информация: 

1. Наименование на проектното предложение; 

https://www.eufunds.bg/images/Образци-ЗУСЕСИФ/Нови%20образци/Uslovia%20za%20kandidatstvane.pdf
https://www.eufunds.bg/images/Образци-ЗУСЕСИФ/Нови%20образци/Uslovia%20za%20kandidatstvane.pdf
https://www.eufunds.bg/images/Образци-ЗУСЕСИФ/Нови%20образци/Uslovia%20za%20kandidatstvane.pdf
https://www.eufunds.bg/images/Образци-ЗУСЕСИФ/Нови%20образци/Uslovia%20za%20kandidatstvane.pdf
https://www.eufunds.bg/images/Образци-ЗУСЕСИФ/Нови%20образци/Uslovia%20za%20kandidatstvane.pdf
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2. Данни за кандидата: ЕИК, ЕГН, банкова сметка, правно-организационна форма на 
лицето, пол на собственика/управителя, възраст на собственика на 
клона/управителя, брой на работните места, които ще бъдат осигурени, чрез 
осъществяването на проекта, сектор на основната дейност по класификацията на 
икономическите дейности (КИД) на юридическото лице; 

3. Място на извършване на инвестицията (област, община, Урегулиран поземлен 
имот, парцел, отдел, подотдел и др.); 

4. Декларативна част; 

5. Стойност на разходите, за които се кандидатства; 

6. Стойност на субсидията, за която се кандидатства; 

7. Стойност на разходите и субсидията на междинното плащане, в случай че се 
кандидатства за такова; 

8. Сектор на дейността, за която се кандидатства по КИД; 

9. Код на референтен разход, за който се кандидатства.  

(4) Условията за кандидатстване, формулярът за кандидатстване утвърден от 
заместник министър-председателя по европейските фондове, публикувани на адрес: 
http://www.eufunds.bg/images/ОбразциЗУСЕСИФ/Нови%20 
образци/Uslovia%20za%20kandidatstvane.pdf. 
https://www.eufunds.bg/images/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%
86%D0%B8-
%D0%97%D0%A3%D0%A1%D0%95%D0%A1%D0%98%D0%A4/Uslovia_za_kandidat
stvane.pdf в съответствие с Указанията на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. 

(5) В зависимост от спецификата на конкретната процедура, МИГ „Девня – Аксаково“ 
подготвя към Условията за кандидатстване всички относими допълнителни 
приложения, които трябва да бъдат представени към проектното предложение от 
кандидатите. Допълнителните приложения включват два типа документи: за 
попълване от страна на кандидатите и за информация на кандидата. Документите за 
попълване, освен Електронния формуляр за кандидатстване, който се генерира 
автоматично в Информационната система за управление и наблюдение на средствата 
от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), са и приложимите придружителни документи 
и/или декларации в зависимост от спецификата на съответната процедура, като 
например Декларация по чл. 25 от Закона за управление на средствата от 
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), декларация за 
държавни/ минимални помощи, декларация за Малки и средни предприятия съгласно 
утвърдения от министъра на икономиката образец, обнародван в Държавен вестник. 
Към Условията за кандидатстване се прилагат и документи за информация и 
попълване, които са с цел улеснение на кандидатите като Критерии и методология 
за оценка на проектните предложения по процедурата, декларация за нередности и 

http://www.eufunds.bg/images/ОбразциЗУСЕСИФ/
https://www.eufunds.bg/images/Образци-ЗУСЕСИФ/Uslovia_za_kandidatstvane.pdf
https://www.eufunds.bg/images/Образци-ЗУСЕСИФ/Uslovia_za_kandidatstvane.pdf
https://www.eufunds.bg/images/Образци-ЗУСЕСИФ/Uslovia_za_kandidatstvane.pdf
https://www.eufunds.bg/images/Образци-ЗУСЕСИФ/Uslovia_za_kandidatstvane.pdf
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други приложими документи в зависимост от спецификата на процедурата. 

(6) МИГ „Девня – Аксаково“ включва в пакета документи по реда на чл. 26, ал. 1 от 
ЗУСЕСИФ и Условията за изпълнение на проектните предложения. Те съдържат 
правила и указания относно техническото и финансово изпълнение на одобрените 
проекти по всяка процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Чл. 11. (1) При разработване на насоките за кандидатстване МИГ прилага 
Указанията за прилагане на правилата за държавни помощи на Министерството на 
земеделието, храните и горите. 

(2) Насоките за кандидатстване съдържат най-малко информацията, определена в 
глава четвърта от Наредба № 4/22.07.2016 на Министъра на финансите. 

Чл. 12. Към Насоките за кандидатстване се изготвя и проект на обява за прием на 
проектни предложения към стратегия за ВОМР.  

Чл. 13. (1) Обявата за прием съдържа най-малко: 

1. наименование на мярката от стратегията за ВОМР; 

2. допустими кандидати; 

3. допустимите дейности; 

4. период за прием и място за подаване на проектни предложения; 

5. бюджет на приема; 

6. минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект; 

7. критерии за избор на проекти и тяхната тежест; 

8. лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация; 

9. начинът за подаване на проектни предложения - електронно чрез ИСУН.  

(2) Обявата съдържа всички допустими дейности, кандидати и разходи по 
съответната мярка от одобрената стратегия за ВОМР. Това изискване не се прилага, 
когато в ПРСР 2014 - 2020 г., в наредбата по съответната мярка или в друг 
нормативен акт е предвидено съответното ограничение. 
Чл. 14. (1) Преди публикуването на обявата за прием на проектни предложения към 
стратегия за ВОМР, на интернет страницата на МИГ „Девня – Аксаково“ се публикува 
за публично обсъждане проекта на Насоки за кандидатстване и приложенията към 
тях.  

(2) Срокът за писмени възражения и предложения по документацията не може да 
бъде по-кратък от една седмица. В рамките на този срок, потенциалните кандидати 
могат да дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари 
по условията. 

(3) След изтичане на посочения по-горе срок, постъпилите коментари се обобщават 
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и се изготвя обосновка за тяхното приемане или отхвърляне (Приложение № 2 от 
Реда за оценка на проектните предложения). 

(4) Коментарите от публичното обсъждане, които се приемат се отразяват в 
Насоките за кандидатстване и приложенията към тях.  

Чл. 15. (1) Управителният съвет на МИГ „Девня – Аксаково“ разглежда изготвения 
проект на обява и на Насоки за кандидатстване и взема решение за тяхното приемане 
или ги връща с препоръки за изменения и/или допълнения.  

(2) В срок до пет работни дни от датата на решението за одобряване от УС, 
изпълнителният директор изпраща проекта на Насоки за кандидатстване за 
съгласуване съответствието с приложимите правила за държавните помощи по реда 
на чл. 3, т. 1 на Наредба № 4/22.07.2016 г. на Министъра на финансите. 

Чл. 16. (1) След съгласуване от Министъра на финансите Насоките за 
кандидатстване, приложенията към тях и обявата се утвърждават от УС на МИГ 
„Девня – Аксаково“, който взема решение за стартиране на процедурата по прием на 
проектни предложения. 

(2) Утвърждаването по ал.1 се извършва по реда за вземане на решение от МИГ, 
предвидено в устава.  

РАЗДЕЛ IV 

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 17. УС на МИГ „Девня – Аксаково“ взема решение за обявяване на подбор на 
проекти при съобразяване с индикативна годишна работна програма. 

Чл. 18. (1) МИГ „Девня – Аксаково“ подготвя в ИСУН 2020 проекта на процедура за 
прием на проектни предложения в съответствие с одобрената обява и насоките за 
кандидатстване, включително относимите документи, съгласно приложение № 11, 
декларация съгласно приложение № 12 на Наредба №22 от 2015 г. и формуляр за 
мониторинг съгласно приложение № 13 на Наредба № 22 от 2015 г. за което 
информира с писмо УО на ПРСР 2014 – 2020 г. не по-късно от 20 работни дни преди 
началния срок за прием на проектни предложения. 

(2) При уведомяване на МИГ „Девня – Аксаково“ от страна на УО на ПРСР 2014 – 
2020 г. писмено чрез ИСУН 2020 за констатирана необходимост от допълнителна 
информация или нередовност, непълнота или неяснота, в срок до 5 работни дни от 
получаване на уведомяването МИГ „Девня – Аксаково“ може да отстрани 
констатираните нередовности, непълноти или неясноти и/или да представи 
допълнителни и/или нови документи и информация. В този случай срокът по ал. 2 на 
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чл. 46а от Наредба № 22 от 2015 г. спира да тече. 

(3) В срок до 3 работни дни от активирането на процедурата, МИГ „Девня – Аксаково“ 
изпраща обявата по електронна поща във формат „МS word“ и във формат „pdf” на 
УО на ПРСР 2014 – 2020г. за публикуването й на интернет страниците на ПРСР 2014 
– 2020 г. и на Единния информационен портал. 

(4) Не по – късно от 10 работни дни от началната дата за прием на проектни 
предложения, МИГ публикува образците на документите на процедурата за подбор 
на проекти, в едно с решението на УС за тяхното утвърждаване на електронната си 
страница. 

(5) Одобрената обява се публикува на интернет страницата на МИГ „Девня – 
Аксаково“ и най-малко в един местен вестник или друга местна медия, както и на 
общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации 
на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, не по-късно от 3 работни дни след 
активирането й в ИСУН 2020. Сканирани копия на публикацията в местната медия и 
протокол от поставянето на обявата на общодостъпно място пред офиса на МИГ и 
сградите на общинските администрации на територията на МИГ се публикуват на 
интернет страницата на МИГ. 

Чл. 19. (1) След откриване на процедурата за подбор на проекти, МИГ „Девня – 
Аксаково“ може да променя обявените документи в частта, определяща условията за 
кандидатстване: 

1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, 
в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически 
документ или в съответната програма, които налагат привеждане на документите в 
съответствие с тях; 
2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата; 
3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения съгласно 
разпоредбите на Постановление № 162 от 5 юли 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. (ПМС № 162); 
4. очевидна техническа грешка. 

(2) Промяна в обявата се извършва по реда на нейното одобряване. 

Чл. 20. За всяка от обявите за кандидатстване, Председателя на УС издава заповед, 
на основание решението на УС на МИГ „Девня – Аксаково“ по чл.17, за стартиране 
на процедурата. В заповедта се посочват мерките, по които ще се набират проектни 
предложения, както и начален и краен срок на подаването им. Заповедта следва да 
бъде издадена не по-късно от 35 работни дни преди началната дата за прием на 
проектни предложения. 
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Чл. 21. Периодът за прием на проектни предложения не може да е по-малък от 
тридесет дни. 

Чл. 22. При обявяване на прием на проектни предложения максималният 
разполагаем бюджет за съответната обява се определя като разлика между бюджета 
по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ) проектни предложения и тази по одобрените от МИГ „Девня – 
Аксаково“ заявления, за които към момента на обявяване на приема няма решение 
за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ. 

 

РАЗДЕЛ V 

 

ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 23. МИГ „Девня – Аксаково“ провеждат разяснителната кампания, чрез 
печатните и/или електронните медии, специални срещи с потенциални 
бенефициенти, информационни дни, издаване на информационни материали, 
отговаряне на въпроси, зададени на електронната страница на МИГ и в ИСУН 2020.  
Чл. 24. Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите за 
кандидатстване в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 
Разясненията се утвърждават от председателя на УС на МИГ „Девня – Аксаково“ или 
оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за 
кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното 
предложение и са задължителни за всички кандидати.  
Чл. 25. Разясненията по чл. 24 се публикуват на електронната страница на МИГ 
„Девня – Аксаково“ и в ИСУН 2020, в срок до 5 дни от получаването на искането за 
разяснение, но не по-късно от една седмици преди изтичането на срока за 
кандидатстване. 
Чл. 26. Информирането на потенциалните кандидати от територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“ може да се състои в една или всички от следните дейности: 

 Информиране чрез медиите/интернет страница на МИГ „Девня – Аксаково“, 
относно процедурите и критериите за предоставяне на финансова помощ; 

 Организиране на обучения и/или информационни срещи с потенциални 
бенефициенти;  

 Отговори, чрез писма или по електронна поща на запитвания от страна на 
потенциални кандидати за финансово подпомагане;  

 Публикуване на списък с най-често задавани въпроси и техните отговори на 
интернет страницата на МИГ „Девня – Аксаково“; 
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 Печатни материали: указания; документи; брошури; дипляни; плакати или 
други материали; 

 Информиране чрез ИСУН 2020. 
Чл. 27. МИГ „Девня – Аксаково“ организира провеждане на обучения и консултации 
за подготовка на проекти. Те подпомагат кандидатите относно подготовката на 
проектите и разбиране на: 

 Целите на мярката и условията за допустимост; 
 Методика за оценка и избор на проектите;. 

 Допустимостта на проектната идея на бенефициента и степента на нейното 
съответствие на стратегията за ВОМР; 

 Планирането на дейностите; 

 Планирането на ресурсите и подготовка на бюджет 
 Необходимите финансови, човешки и организационни ресурси и др. 

Чл. 28. Информация и консултации се предоставят и в офиса на МИГ „Девня – 
Аксаково“ от членовете на екипа на МИГ „Девня – Аксаково“, според техните 
компетенции или от външни експерти, ангажирани за целта. За всяка предоставена 
информация или консултация се попълва формуляр с данни за кандидата и 
обсъжданите въпроси. 
Чл. 29. На всеки потенциален бенефициент, който се обърне за информация се 
предоставя ясна и подробна информация за мярката, условията за кандидатстване, 
както и разработени материали за съответната мярка, за която кандидатът ще 
подготвя проектно предложение. 
Чл. 30. При реализиране на дейностите по информиране, консултиране и 
подпомагане на потенциални бенефициенти, МИГ „Девня – Аксаково“ спазва 
изискванията за публичност, прозрачност и равно третиране при работата си с 
кандидатите, както и принципите съгласно чл. 29, ал.1 от ЗУСЕСИФ. 
 

РАЗДЕЛ VI 

 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 31. (1) Формуляр за кандидатстване от кандидати към стратегия за ВОМР се 
подава в срока, определен в процедурата за прием на проектни предложения по чл. 
46, ал. 6 в ИСУН 2020, съгласно условията и реда на Наредбата за определяне на 
условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и 
инвестиционни фондове и за провеждане на производства пред управляващите 
органи посредством ИСУН 2020. 

(2) Формулярът за кандидатстване по ал. 1 съдържа най-малко данни за кандидата 
и данни за проекта и към него се прилагат: 
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1. определените от МИГ „Девня – Аксаково“ документи съгласно приложение № 11 
от Наредба № 22 от 2015 г., включително декларация съгласно приложение № 12 от 
Наредба №22 от 2015 г. и изискване за представяне на свидетелство за съдимост, 
заверено за вярност от кандидата, от което да е видно, че кандидатът (вкл. 
собственик, съдружник, управител, прокурист) не е осъждан, освен ако не е 
реабилитиран за престъпление  по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 
194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от 
Наказателния кодекс, предоставено преди одобрение на проектното предложение от 
МИГ, валидно към датата на извършване на проверката за административно 
съответствие и допустимост; 

2. формуляр за мониторинг съгласно приложение № 13 от Наредба №22/14.12.2015 
г. 

(3) Подадените проектни предложения трябва да бъдат изготвени съгласно 
указанията и образците на документите, утвърдени към Насоките за кандидатстване 
по всяка мярка, публикувани на интернет страницата на МИГ „Девня – Аксаково“ и в 
ИСУН 2020. 

(4) Проектните предложения се разработват при използване на уеб базирания 
формуляр в ИСУН 2020 и се подават по електронен път чрез ИСУН 2020. 

Чл. 32. Системата ИСУН 2020 приема окомплектованото проектно предложение и 
издава регистрационен номер. 

Чл. 33. Подадените след крайния срок проектни предложения не се присъединяват 
към оценителната сесия и не подлежат на оценка.  
 
 

РАЗДЕЛ VII 

 

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 34.(1) В тридневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на проектните 
предложения, УС на МИГ „Девня – Аксаково“ взема решение за определяне състава 
на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) за извършване на оценка за 
административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка на 
постъпилите проектни предложения. В същия срок на основание взетото от УС 
решение, Председателят на Управителния съвет назначава със заповед 
определената от УС Комисия за подбор на проектни предложения. 

(2) В заповедта по ал. 1 се определя: 

1. Поименният състав на всички участници в комисията, като: 
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а) Председател и секретар без право на глас; 

б) Необходим нечетен брой членове с право на глас, не по-малко от трима; 

в) Резервен брой членове, не по-малко от трима; 

г) Помощник-оценители и наблюдатели (ако е приложимо). 

2. Конкретните ангажименти, които наблюдателите и помощник–оценителите следва 
да изпълняват в процеса на оценка на проектните предложения; 

3. Задачи и срокове за изпълнение; 

4. Размерът на възнагражденията на участниците в комисията (ако е приложимо); 

5. Правата на достъп до ИСУН 2020 за всеки член на комисията; 

6. Правата за достъп до ИСУН 2020 на наблюдатели и помощник-оценители, които 
не са членове на комисията; 

7. Срокът за приключване на работата на комисията, като работата на комисията 
следва да приключи в срок не по-дълъг от 30 работни дни от изтичане на крайния 
срок на приема. 

(3) Заповедта по ал. 1 се публикува в ИСУН 2020 и на интернет страницата на МИГ. 

(4) В работата на КППП участват и наблюдатели по предложение на УО на ПРСР 2014 
– 2020г.  МИГ „Девня – Аксаково“ изпраща покана за участие на наблюдатели до УО 
на ПРСР 2014 – 2020г., а в случаите на оценка на интегрирани проектни предложение 
и до УО на програмите, предоставящи финансиране по проекта. Наблюдателите 
представляват УО на съответните програми, с цел да гарантират законосъобразното 
и правилно провеждане на процедурата за подбор на проектни предложения. 
Наблюдателите са длъжни в края на процеса да изготвят доклад до председателя на 
МИГ „Девня – Аксаково“ и до УО за своята дейност, който става неразделна част от 
оценителния доклад по съответната процедура. В доклада, изготвен от 
наблюдателите не се съдържат данни за проведения подбор на проектни 
предложения, които противоречат на оценителния доклад, изготвен от КППП. 

(5) Членовете/резервните членове на КППП с право на глас могат да бъдат 
служителите на МИГ „Девня – Аксаково“ и/или членовете на общото събрание на МИГ 
„Девня – Аксаково“ и/или външни експерти. Членовете на КППП трябва да 
притежават необходимата квалификация и опит за изпълнение на задачите 
възложени им със Заповедта за назначаване, съобразно вида на оценяваните 
проекти. За доказване на тези изисквания МИГ публикува в ИСУН 2020: 

а) решение на УС на МИГ за съответствие на квалификацията и опита на 
членовете/резервните членове на КППП със съответните операции и; 

б) копие на диплома за висше образование с образователно-квалификационна 
степен "бакалавър" или "магистър" на членовете/резервните членове на КППП и; 
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в) копия на: трудова книжка или за служебно правоотношение, или на граждански 
договор и/или на отчети за изпълнение на дейности по граждански договори, 
подписани от одобряващо лице и автобиографии и/или други документи, за 
доказване на опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или 
в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени 
поръчки; 

(6) Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да 
превишава 50 на сто от имащите право на глас членове. Не по-малко от 1/3 от 
членовете на КППП с право на глас са членове на колективния върховен орган на 
МИГ „Девня – Аксаково“. 

(7) Участниците в КППП е необходимо да изпълняват условията на чл. 16, ал. 2 и 3 
от ПМС № 162. В хода на оценителния процес по аналогия се спазват и ал. 4-9 на 
чл. 16 от ПМС 162.  

(8) Външните оценители се избират при спазване на разпоредбите на чл. 13, ал. 1,т. 
3 от ПМС № 162. Външните оценители не трябва да са участвали в оценката на 
стратегията за ВОМР.  

(9) Външните експерти-оценители, членове на КППП, следва да отговарят най-малко 
на следните изисквания: 

1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила 
присъда, освен ако са реабилитирани; 

2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася 
до областта на професионалната им компетентност; 

3. да не са поставени под запрещение; 

4. да имат най-малко 3 години опит. 

(10) Изискванията по ал. 9, т. 1-3 се доказват с декларация и свидетелство за 
съдимост от членовете на КППП, публикувани от МИГ в ИСУН 2020. Изискването по 
ал. 9, т. 4 се доказва с документите по ал. 5, буква „в“. 

(11) МИГ публикува в ИСУН декларации, подписани от участниците в КППП за 
изпълнението на условията и обстоятелствата по ал. 7, след като се запознаят със 
списъка на регистрираните проектни предложения и научат имената на съответните 
кандидати и партньори в процедурата както следва: 

а) Декларация за частен интерес към чл. 12, т. 2 от Закон за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси, подписана от председателя, секретаря, 
членовете на комисията, помощник-оценителите и наблюдателите, в случай че са 
определени; 
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б) Декларация за липса на конфликт на интереси по образец на ДФЗ, подписана от 
председателя, секретаря, членовете на комисията, помощник-оценителите и 
наблюдателите, в случай че са определени; 

в) Декларация за йерархична зависимост по образец на ДФЗ, подписана от 
председателя, секретаря, членовете на комисията, помощник-оценителите и 
наблюдателите, в случай че са определени; 

г) Декларация от всички членове на КППП за неучастие в подготовката на проектите 
от съответния прием по образец на ДФЗ. 

(12) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 7 или 9 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 заповедта по ал. 2, която се публикува в ИСУН 2020, 
заедно с декларации по чл. 10 и 11. 

(13) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 7 или 9 или при настъпване 
на други обективни причини, поради които председателят, секретарят или 
наблюдател, не може да изпълнява задълженията си, той се заменя с друго лице, 
което притежава необходимата квалификация и професионален опит за изпълнение 
на задачите и отговаря на изискванията по ал. 7, като за това се изменя заповедта 
по ал. 2, която се публикува в ИСУН 2020, заедно с декларации по чл. 10 и 11. 

(14) В случай че в КППП са включени помощник-оценители, то те са или служители 
на МИГ или външни експерти и дейността им е ограничена до етапите, определени в 
заповедта за назначаване на КППП. 

Чл. 35.(1) Председателят на КППП ръководи организационно и методически 
работата й, координира процеса на оценка в съответствие с процедурите, 
предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС № 161 и Наредба № 22 от 2015г., Указанията на УО на 
ПРСР 2014 – 2020 г. и съгласно настоящият ред за оценка и обезпечава неговото 
безпристрастно и прозрачно провеждане. 

(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 КППП, когато същото не е извършено автоматично. 

(4) Отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата – изпращането на 
исканията за пояснителна информация, определяне на срок, не по-кратък от една 
седмица 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. Внася доклада за разглеждане от УС. 
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(6) Председателят на КППП не може да бъде външен експерт – оценител. 

Чл. 36. (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 КППП за техния график на работа 
и да осигури тяхното присъствие на заседанията, на които КППП 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 КППП, в случай, че 
има такава на хартия. 

(4) Секретарят не може да бъде външен експерт – оценител. 

Чл. 37. Членовете на КППП, са длъжни да: 

1. Разгледат постъпилите проектни предложения и извършат оценка за 
административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка, в 
съответствие с условията и критериите, описани в Насоките за кандидатстване по 
всяка мярка; 

2. Подписват протоколите от отделните етапи на проверка/оценка, попълват в ИСУН 
2020 оценителни таблици за проверка за административно съответствие и 
допустимост на проектните предложения, таблици и доклади за обобщена и 
индивидуална техническа и финансова оценка и обоснованост на разходите, както и 
подписват оценителния доклад от работата на Комисията; 

3. Подписват декларации за изпълнение на условията по чл. 34, ал. 7 от Реда за 
оценка на проектните предложения и представят свидетелства за съдимост.  

Чл. 38. Председателят провежда предварителна среща с членовете на КППП, на 
която той има следните задължения: 

1. Запознаване на оценителите с техните права и задължения в оценителния процес; 
2. Запознаване с особеностите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ (цели, индикатори, бюджет, критерии за допустимост на 
кандидатите, дейностите, разходите и др.); 
3. Запознаване с етапите на оценка и критериите за оценка; 

4. Запознаване с процедурата за извършване на оценка чрез системата ИСУН 2020. 
 
 
 

РАЗДЕЛ VIII 

 

ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Чл. 39. (1) Проектни предложения, за които се предоставя безвъзмездна финансова 
помощ по стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, се определят чрез 
процедура за подбор на проектни предложения, в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1, 
от ЗУСЕСИФ. 

(2) Подбор и одобрение на проектни предложения по всяка мярка от стратегия за 
ВОМР, финансирана от ЕЗФРСР се извършва от МИГ „Девня – Аксаково“. 

(3) Подборът на проектни предложения, за които се предоставя безвъзмездна 
финансова помощ по стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, се провежда 
в съответствие със следните принципи: 

1. свободна и лоялна конкуренция; 

2. равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 

3. публичност и прозрачност. 

(4) Проектните предложения се разглеждат от КППП ако са подадени от кандидатите 
в срока, посочен в обявата за прием на проекти в ИСУН. 

(5) От процедурата за подбор се отстраняват кандидати (вкл. собственик, 
съдружник, управител, прокурист), за които са установени обстоятелства за 
отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно 
чл. 54 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане 
на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и 
несъвместима държавна помощ. 

(6) Проектно предложение от кандидати към стратегия за ВОМР и приложените към 
него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата до 
сключване на договор за предоставяне на финансова помощ в писмена форма. 

(7) При оттегляне на проектното предложение по ал. 6 кандидатът може да подаде 
ново проектно предложение, ако периодът на прием не е изтекъл. 

Чл. 40. (1) Оценката на всяко проектно предложение се извършва съгласно 
Указанията на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и при спазване на критериите за оценка, 
определени в насоките за кандидатстване и в Методологията за техническа и 
финансова оценка, която е приложение за информация към Насоките за 
кандидатстване. Критериите не могат да бъдат променяни по време на оценителния 
процес. Проектните предложения се оценяват с отделна оценителна таблица за 
всеки от етапите на оценка (оценка на административното съответствие и 
допустимост и техническа и финансова оценка). 

(2) Всяко проектно предложение се оценява от 2 членове с право на глас на етап 
оценка на административното съответствие и допустимост и от 2 членове с право на 
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глас на етап техническа и финансова оценка, съгласно направеното от ИСУН 2020 
разпределение.  

(3) При необходимост Председателят може да разпредели дадено/и проектно/и 
предложение/я ръчно, като посочи ясно мотивите за това. 

Чл. 41. (1) При процедура, чрез подбор на проектни предложения се извършва: 

1. оценяване на всяко проектно предложение, което включва: 

а) оценка на административното съответствие и допустимостта; 

б) техническа и финансова оценка; 

2. класиране на одобрените проектни предложения в низходящ ред; 

3. определяне на проектни предложения, за които се предоставя финансиране. 

(2) Проверката по ал. 1 включва и: 

1. проверка за липса на двойно финансиране; 

2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия; 

3. проверка за минимални помощи; 

4. проверка за основателността на предложените разходи; 

5. посещение на място за формуляри за кандидатстване, включващи разходи за 
строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения (когато е 
приложимо). 

(3) Проверката по ал. 2 за всички проектни предложения се регистрира в: 

1. Попълнени от оценителите, членове на КППП оценителни таблици, от които се 
установява наличие на изпълнение на проверка за двойно финансиране, за 
изкуствено създадени условия, за натрупване на минимални помощи и основателност 
на предложените разходи; 

2. „Принт скрийн“ на проверка в ИСУН за програмните периоди 2007-2013 г. и 2014-
2020 г.  

3. „Принт скрийн“ на проверка в регистъра на МИГ; 

4. „Принт скрийн“ на проверка в регистър; 

 http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx; 

5. Оценителна таблица за посещение на място за всички проекти, които включват 
строително-монтажни работи, създаване на трайни насаждения и/или залесяване. 

(4) Посещение на място може да се извърши и в изпълнение на проверката за 
изкуствено създадени условия за получаване на безвъзмездна финансова помощ. 

http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx


                                          
  

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

 

18 

Чл. 42. Подбор и одобрение на проектни предложения по всяка мярка от стратегия 
за ВОМР се извършва в ИСУН 2020 съгласно условията и реда на ПМС № 161. 

Чл. 43. (1) При осъществяване на дейността си КППП се ръководи от настоящия Ред 
за оценка на проектните предложения и указанията на УО на ПРСР 2014 – 2020 г., 
страна по Споразумението за изпълнение на Стратегия за ВОМР. 

(2) За възникнали въпроси и казуси, които не са уредени в настоящият ред за оценка 
се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и указанията на УО на 
ПРСР 2014 – 2020 г. 

Чл. 44. (1) Оценката на подадените проектни предложения се извършва изцяло в 
средата на ИСУН 2020. 

(2) Дейността на КППП започва със създаване на сесия за оценка на проектни 
предложения в ИСУН 2020 от администратора на оценителни сесии и присъединяване 
на получените в срок проектни предложения, към оценителната сесия. 
Администраторът на оценителна сесия асоциира участниците в КППП – посочва 
членовете на КППП, които ще участват в процеса на оценяване на проектните 
предложения, като се посочват техните роли в процеса съгласно заповедта/ите на 
Председателя на УС. Ролите в процеса на оценка са – председател, секретар, член с 
право на глас, помощник-оценител (ако е приложимо) и наблюдател. Права да 
оценяват проектните предложения имат единствено членовете с право на глас. 
(3) При създаването на оценителна сесия информацията по присъединените 
проектни предложения се зарежда директно в ИСУН 2020 и е достъпна единствено 
за участниците в КППП, които имат съответните права. 

(4) На всеки етап от оценката, председателят на КППП задава броя на оценките за 
всяко проектно предложение и системата ИСУН 2020 разпределя автоматично 
присъединените проектни предложения на случаен принцип на регистрираните 
членове с право на глас за оценка. 

(5) Системата генерира оценителния лист въз основа на въведените в процедурата 
оценителни таблици. 

(6) Всеки оценител влиза в системата с потребителско име и парола. 

Чл. 45. (1) Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва 
чрез попълване на оценителна таблица в системата ИСУН 2020. На този етап на 
оценка се оценява дали проектното предложение отговаря на всички критерии в 
Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимост, 
публикувана в Насоките за кандидатстване. 

(2) На етап „Оценка на административното съответствие и допустимост” оценителят 
оценява самостоятелно проектното предложение в съответствие с критериите, 
описани в Насоките за кандидатстване, като документира оценката чрез попълване 
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на таблица за оценка на административното съответствие и допустимостта на 
проектното предложение в графите „ДА”, „НЕ” или „НЕПРИЛОЖИМО”. 

(3) В случай на установена в процеса на оценка липса на документи и/или и/или 
друга нередовност, комисията писмено изисква кандидатът да представи липсващите 
документи и тези за отстраняване на несъответствието, като определя срок за 
представянето им, не по-кратък от 7 работни дни.  

1. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в 
срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на 
кандидата. Кандидатът няма право да представя на комисията други документи освен 
липсващите и тези за отстраняване на несъответствията; 

2. Представянето на тези документи не може да води до подобряване на качеството 
на проектното предложение, както и до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1 
от ЗУСЕСИФ; 

3. В Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимост е 
отбелязано, че липсва документ и/или не може да се прецени допустимостта на 
кандидата, дейността, разходите. 

Чл. 46. (1) Комуникацията с кандидатите се извършва чрез ИСУН 2020 като 
Председателят на комисията изпраща в „секция комуникация“ до посочения в 
профила на кандидата електронен адрес искане за получаване на допълнителна 
информация. 

(2) Когато е приложимо, Председателят на комисията прикача в секция 12 на 
формуляра, допълнителните документи и/или информация получена от кандидата.  

(3) Кандидатите могат да бъдат информирани за наличието на активна комуникация 
и чрез факс/телефон/електронна поща. 

Чл. 47. След приключване на оценката на етап административно съответствие и 
допустимост: 

(1) Председателя на комисията обобщава оценката от този етап за всяко проектно 
предложение в системата ИСУН 2020, като 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 и в ИСУН 2020. 

(2) За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка по 
ал. 1, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс с писмо за отказ. 

Чл. 48. “Техническа и финансова оценка” е оценка по същество на проектните 
предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка и тяхната 
тежест, описани в Насоките за кандидатстване и приложенията към тях в 
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съответствие със стратегията за ВОМР. Критериите за оценка не подлежат на 
изменение по време на провеждането на процедурата.  

Чл. 49.(1) Техническа и финансова оценка се документира чрез попълване на 
оценителна таблица в ИСУН 2020. Оценката 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. 

(2) Когато едната оценка е под минималната допустима по процедурата, а другата 
оценка – над нея 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.  

(3) При оценката на проектните предложения КППП може да изисква допълнителна 
пояснителна информация от кандидатите, като срокът за представянето й не може 
да бъде по-кратък от 7 работни дни. Тази възможност не може да води до 
подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на 
принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ. 

(4) Комисията за подбор на проектни предложения 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 Насоките за кандидатстване правила или ограничения 
по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите; 

5. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи. 

(5) Корекциите по ал. 4 се извършват след изискване на допълнителна пояснителна 
информация от кандидата, в рамките на предвидената комуникация с кандидата по 
ал.3. 

(6) Корекциите по ал. 4 не могат да водят до: 

1. увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ, 
предвидени в подаденото проектно предложение; 

2. невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности; 
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3. подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на 
принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ. 

(7) В оценителната таблица за Техническа и финансова оценка, за всички проектни 
предложения в съответната процедура за подбор по следните мерки от стратегията 
за ВОМР е извършена оценка на бизнес план: 

1. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

2. Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

3. Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

4. Оценка на бизнес план е извършена и за кандидати по чл. 9, ал. 2, т. 2, подточки 
„в“ и „г“ на Наредба № 22 от 2015 г. 

(8) В оценителната таблица за Техническа и финансова оценка е извършена 
проверка за представен анализ разходи-ползи (финансов анализ), когато кандидат е 
публично лице или читалище, или юридическо лице с нестопанска цел, или ВиК 
оператор, или друго лице, което не подава бизнес план. 

Чл. 50. За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата 
минимална крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна 
или по-голяма от определената за конкретната схема. 

Чл. 51.(1) Работата на КППП приключва с изготвяне на оценителен доклад за 
дейността си до УС на МИГ „Девня – Аксаково“ и Ръководителя на УО на ПРСР 2014 
– 2020г, съответно до Ръководителя на водещата програма, при оценка на 
интегрирани проектни предложения 

(2) Въз основа на резултатите от оценката КППП на свое заключителното заседание 
изготвя Оценителен доклад в който се посочват:  

1. дата, час и място на всички проведени заседания; 

2. лица, участвали в процедурата по оценка; 

3. резюме на оценителния процес и решенията, взети от КППП. 

(3) Изготвения оценителен доклад включва: 

1. 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; 

2. списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали 
оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 
класиране; 

3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 
отхвърлянето им; 



                                          
  

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

 

22 

4. списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения; 

5. копие на заповедта за назначаване на комисията и на заповедите за изменението 
й, ако има такива; 

6. декларациите по чл. 34, ал. 10 и 11 от настоящият ред за оценка; 

7. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в 
съответния етап на оценка лица; 

8. разясненията предоставяни на кандидатите преди подаване на проектните 
предложения; 

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

10. особено мнение (ако има такова); 

11. други документи, ако е приложимо. 

(4) Оценителния доклад се подписва от председателя, секретаря и от всички 
членове на КППП. 

(5) Оценителният доклад по ал. 2 и документите по ал. 3 се одобряват от УС на МИГ 
„Девня – Аксаково“ в срок до 5 работни дни от приключването на работата на 
комисията по ал. 1. 

(6) Оценителният доклад по ал. 2 и документите по ал. 3 се изпращат от МИГ „Девня 
– Аксаково“ чрез ИСУН 2020 до ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и до ДФЗ, 
в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад от УС на МИГ. 

(7) МИГ „Девня – Аксаково“ уведомява кандидатите, чиито проектни предложения 
не са одобрени или са одобрени частично, в срок до 5 работни дни от одобряването 
на оценителния доклад от УС на МИГ. 

(8) Всеки кандидат, получил уведомително писмо от МИГ „Девня – Аксаково“, че 
проектното му предложение не е одобрено или че е частично одобрено, има право 
да възрази пред ДФЗ в срок до 3 работни дни от датата на получаването на 
уведомлението. 

Чл. 52. МИГ „Девня – Аксаково“ подписва като трета страна административния 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с одобрените 
кандидати. 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§1. „Минимални помощи“ - условията за определяне на помощта в този режим се 
определят съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. Кандидатите, чиито инвестиции 
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попадат в обхвата на Регламент на ЕС 1407/2013 г., представят декларация за 
минимални помощи. 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Настоящият ред за оценка е изготвен в съответствие с изискванията на 
ЗУСЕСИФ, Наредба № 22 от 14 декември 2015г., Наредба № 4 от 22 юли 2016 г. 

§ 2. За всеки от разделите, включени в Реда за оценка, МИГ „Девня – Аксаково“ може 
да разработва Подробни вътрешни правила за работа, одобрявани от УС на МИГ 
„Девня – Аксаково“. 

 

Приложения 

 

1. Обява – Приложение №1; 

2. Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на Насоки за 

кандидатстване – Приложение №2; 


