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З А П О В Е Д 

№ 4/20.01.2022 г.  

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г., Решение от Протокол 

№130/20.01.2022 г. на УС на МИГ–Берковица и Годеч, Процедура за подбор на проектни 

предложения към СВОМР на МИГ–Берковица и Годеч, чл. 44, ал. 1 от ПМС 161/04.07.2016 г., и 

процедура за прием № BG06RDNP001–19.551: мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегия 

за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч 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. 

НАЗНАЧАВАМ: 

I. КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /КППП/ 

по процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001–19.551: мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство 

и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегия за ВОМР 

на МИГ–Берковица и Годеч 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: 

Петя Петрова Димитрова – служител на МИГ, специалност - Финанси на предприятията, 

професионална квалификация - Магистър по икономика, без право на глас; 

Секретар: 

Диляна Славейкова Иванова – служител на МИГ, специалност-Растителни биотехнологии, 

професионална квалификация - Агроном, без право на глас; 

Членове: 

1. Красимира Красимирова Боюклиева–Кубинска – външен експерт-оценител, магистър, 

специалност–Макроикономика, професионална квалификация: Икономист, с право на глас; 
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2. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт–оценител, магистър, специалност–

Промишлена електроника, професионална квалификация – Инженер по електронна техника, 

с право на глас; 

3. Надя Асенова Тодорова - член на Колективния върховен орган на МИГ – представител на 

нестопански сектор, магистър, специалност: Социална педагогика, проф. квалификация: 

Социален педагог, с право на глас. 

Резервни членове: 

1. Татяна Христова Петрова – външен експерт–оценител, магистър, специалност–МИО и 

специализация по Управление на международни проекти; магистър–Технология на 

консервирането–инженер технолог, с право на глас; 

2. Инж. Васка Николова Каптебилова–външен експерт–оценител, магистър, специалност-

Обществено хранене, проф. квалификация – инженер технолог, с право на глас; 

3. Ваня Благоева Каменова – член на Колективния върховен орган на МИГ–представител на 

нестопански сектор, магистър, специалност–Горско стопанство, професионална 

квалификация–Инженер по горско стопанство, с право на глас. 

 

Комисия за подбор на проектни предложения трябва да разгледа и оцени подадените проектни 

предложения по процедура №BG06RDNP001–19.551: мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”, постъпили 

в периода от 22.11.2021 г. до 19.01.2022 г. по обява за прием на проектни предложения, утвърдена 

с решение на УС на МИГ по Протокол №125/14.10.2021 г. 

II. НАБЛЮДАТЕЛИ 

Съгласно чл. 46, 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, и местните 

инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите 

местно развитие“ за периода 2014–2020 г., МИГ е изпратил покана за участие на наблюдатели в 

работата на КППП до УО на ПРСР. Не са излъчени наблюдатели. 

III. ПОМОЩНИК-ОЦЕНИТЕЛИ 

Съгласно Процедура за подбор на проектни предложения към СВОМР на МИГ–Берковица и 

Годеч, в работата на КППП могат да участват помощник–оценители, които не са членове на 

КППП и подпомагат дейността по оценка, като дейността на същите се ограничава до етап 
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административно съответствие и допустимост на проектните предложения–за осъществяване на 

проверка на място. 

Проверка на място се извършва на проектни предложения включващи разходи за строително–

монтажни работи и за създаване на трайни насаждения. 

Проверката на място се извършва в присъствието на кандидата или на упълномощен негов 

представител. Целта е да установи фактическото съответствие с представените документи, като 

след приключване на посещението на място се съставя протокол (Приложение № 11 от Насоките 

за кандидатстване по мярката) с резултатите от посещението. Протокола се представя за подпис 

на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише в него 

обяснения и възражения по направените констатации. Екземпляр от протокола се предоставя на 

кандидата или на упълномощен негов представител веднага след приключване на посещението 

на място. Като доказателство за извършената работа по посещението на място е и направения 

снимков материал, който е неразделна част от протокола. 

Помощник-оценители: 

1. Анжела Трифонова Станоева – служител на МИГ, магистър, специалност–Икономика и 

организация на труда, професионална квалификация–Икономист, без право на глас; 

2. Цветка Георгиева Петрелийска – служител на МИГ, магистър, специалност - Счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – магистър по Икономика, без право на глас; 

 

Права за достъп до ИСУН: права за четене на проекти. 

 

IV. ЗАДАЧИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, в т. ч.: 

1. Председателят на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/: 

(1) Ръководи организационно и методически работата на КППП, координира процеса на 

оценка в съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС № 161/04.07.2016 г., 

Указанията на УО на ПРСР и съгласно Процедура за подбор на проектни предложения към 

СВОМР на МИГ–Берковица и Годеч, и обезпечава безпристрастно и прозрачно провеждане на 

оценителния процес. 

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

в срока, определен в настоящата заповед за назначаване на комисията. 
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(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 Протоколи от етапите на оценителния процес и оценителния 

доклад и проверява дали докладът е подписан от всички членове на комисията. 

(6) В качеството си на член на КППП, подписва Протокол от АСД, Протокол от ТФО и 

Оценителния доклад от работата на комисията. 

2. Секретарят на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/: 

(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 участие. 

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

случай, че има такава на хартия. 

(4) Участва в изготвянето на Протоколи от етапите на оценителния процес и оценителния 

доклад от работата на комисията. 

 (5) В качеството си на член на КППП, подписва Протокол от АСД, Протокол от ТФО и 

Оценителния 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 /ОАСД/; 

Етап 2: Техническа и финансова оценка /ТФО/. 

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. 
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(3) Участват в изготвянето и подписват Протокол от ОАСД, Протокол от ТФО и 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 № 162/2016 г., или при настъпване на други обективни причини, поради които не може да 

изпълняват задълженията си, същият се замества от резервен член. 

 

V. ДОСТЪП ДО ИСУН: 

На всеки член от КППП, на председателя и секретаря, както и на помощник-оценителите да се 

предоставят права за достъп до ИСУН 2020 за оценителната сесия по процедура 

№BG06RDNP001–19.551: мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”, както следва: 

 

1. Петя Петрова Димитрова–администратор; 

2. Диляна Славейкова Иванова –администратор; 

3. Красимира Красимирова Боюклиева–Кубинска–оценител; 

4. Петя Харалампиева Георгиева –оценител; 

5. Надя Асенова Тодорова–оценител; 

6. Анжела Трифонова Станоева –помощник-оценител; 

7. Цветка Георгиева Петрелийска –помощник-оценител. 

VI. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА 

1. Срок за приключване на оценката за ОАСД и ТФО и изготвяне на оценителен доклад от 

КППП до 30 работни дни от крайния срок на прием, но не по-късно от 02.03.2022 г. вкл.; 

2. Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност се спазват 

сроковете, указани в Процедура за подбор на проектни предложения към Стратегията за ВОМР 

на МИГ, като Комисията изисква допълнителна информация от кандидата и срокът за 

представянето и не може да бъде по-кратък от една седмица.  

 

VII. РАЗМЕР НА РАЗХОДА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРОВКИ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В КОМИСИЯТА И ПОМОЩНИК-ОЦЕНИТЕЛИТЕ: 

1. Оценители в КППП с право на глас: 
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А/ на брой оценен проект от един оценител на етап Административно съответствие и 

допустимост – 110,00 лв.; 

Б/   на брой оценен проект от един оценител на етап Техническа и финансова оценка–69,00 лв.; 

* Посоченият разход включва брутното възнаграждение на участниците в комисията и 

разходите за осигуровки за сметка на възложителя (когато такива се дължат).  

 

VIII. Във връзка с изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 36, ал. 2 от Наредба № 1 и 

съгласно изискванията за публичност на чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22, Заповедта с така 

сформираната комисия по т. 1 да се публикува,  

• в Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“; 

• на сайта на Сдружение МИГ–Берковица и Годеч не по-късно от 5 работни дни след 

приключване работата на КППП. 

 

IX. КОНТРОЛ по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

 

X. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и 

изпълнение. 

 

Копие от заповедта да бъдат изпратени на директора на дирекция ЦКЗ, на администраторите от 

дирекция ЦКЗ за създаване на профили в ИСУН и на Ръководителя на УО на ПРСР.  

 

 

 

 

 

Председател на УС на Сдружение МИГ–Берковица и Годеч ………………………………. 

/Димитранка Каменова/ 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


