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З А П О В Е Д 
 

№ 24 / 19.10.2020 г.  

 

На основание чл. 43 и чл. 44, ал. 1, от ПМС 161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за 

координация между управляващите органи по програмите и местните инициативни групи, във 

връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 

2020 г. и Решение № 276 от Протокол № 92 от 19.10.2020 г. на УС на МИГ Завет – Кубрат, 

както и във връзка с получено от ДФ „Земеделие“ Уведомително писмо за преразглеждане на 

проведена процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.067-S2,  с изх. №  01-6300/ 1301 от 13.10.2020 г. 

 

НАРЕЖДАМ 

 

I. Назначената със Заповед № 19/ 27.05.2019 г. на Председателя на УС Комисия за подбор 

на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения за представяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.067 по мярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат по 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие /ВОМР/” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в 

състав: 

 

Председател: ****************************** – стопански сектор, член на Колективния 

върховен орган на МИГ, с право на глас; 

Секретар: ******************** – ************в МИГ Завет - Кубрат, без право на глас; 

Членове:  

1. ************************  –  външен експерт – оценител, с право на глас; 

2. *************************  –  външен експерт – оценител, с право на глас; 

3. ************************** – нестопански сектор, член на Колективния върховен 

орган на МИГ, с право на глас  

Резервни членове: 

1. ********************** – външен експерт – оценител, с право на глас; 

2. ************************ – външен експерт – оценител, с право на глас; 

3. ************************* – стопански сектор, член на Колективния върховен орган 

на МИГ *************************, с право на глас; 

 

да извърши преразглеждане на проведена процедура за подбор на проектни предложения с 

код в ИСУН BG06RDNP001-19.067-S2, при съблюдаване на Уведомително писмо na 

Държавен Фонд „Земеделие“  с изх. №  01-6300/ 1301 от  13.10.2020 г. 

 

II. В процеса на преразглеждане на проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.067-S2, определям следните задължения на 

участниците и членовете на КППП: 
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2.1.  Председателят на оценителната комисия да рестартира процеса на оценка в рамките на 

съществуващата оценителна сесия BG06RDNP001-19.067-S2 в ИСУН 2020 по процедура № 

BG06RDNP001-19.067 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от 

Стратегия за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/”. 

2.2.  Председателят на оценителната комисия да запознае секретаря и членовете на КППП с 

препоръките и констатациите от Уведомително писмо нa Държавен Фонд „Земеделие“  с изх. 

№  01-6300/ 1301 от 13.10.2020 г.; 

2.3. Председателят на оценителната комисия: 

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

в съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС № 161/4.07.2016 г., Указанията 

на УО на ПРСР и съгласно настоящите правила, и обезпечава неговото безпристрастно и 

прозрачно провеждане. 

(2) Отговаря за процеса на преразглеждане на проведена процедура за подбор на 

постъпилите проектни предложения в срока, съгласно настоящата заповед. 

(3)  Да спази разпределението на оценителите в отделните етапи от оценката съгласно 

съществуващото в процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.067-S2. 

(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 участник в КППП, подписва оценителния доклад от работата на 

комисията. 

2.4.  Секретарят на оценителната комисия: 

(1)  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 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. 

2.5.  Оценителите в оценителната комисия: 

(1)  Извършват оценка на проектните предложения, която включва: 

Етап 1: Оценка на администратавно съответствие и допустимост; 

Етап 2: Техническа и финансова оценка. 

(2) Участват в заседанията на оценителната комисия. 

(3)  Участват в изготвянето и подписват оценителен доклад от работата на комисията. 

 

III. Права в оценителната сесия по настоящата процедура се запазват, както следва: 

1. ************************* – администратор; 

2. ************************** – администратор: 

3. ************************  –  оценител; 

4. ************************– оценител; 

5. ***************************** – оценител; 

 

IV. Срокове за изпълнение на заповедта: 

4.1. Срок за приключване на оценката за АСД и ТФО и изготвяне на оценителен доклад от 
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КППП - 26.11.2020 г. (до 30 работни дни от датата на получаване на Уведомително писмо от 

ДФЗ с изх. № 01-6300/ 1301 от 13.10.2020 г.); 

4.2.  Когато при оценката се установи липса на документи и/или други нередовности 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: 

5.1. С цел избягване на двойно финансиране за една и съща дейност преразглеждането  

проектните предложения да се извърши за сметка на оценителите и членовете на 

КППП. 

 

VI. Настоящата заповед да се публикува на следните интернет адреси: 

на сайта на Сдружение МИГ Завет – Кубрат и в Информационната система за управление и 

наблюдение „ИСУН 2020“, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни. 

 

VII. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Изпълнителния директор на 

Сдружение МИГ Завет – Кубрат. 

 

VIII. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за 

сведение и изпълнение. 

 

Копиe от заповедта да бъдe изпратено на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

 

ХАЛИМЕ ДОБРУДЖАН 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 

НА МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ 


