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Препис извлечение! 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД № BG06RDNP001-19.582-S3-RR2 

 

………………………………….. 

III. Дейности на Комисията за подбор на проектни предложения на етап АСД 

Дейността на оценителната комисия започна на 02.11.2022 г. с активиране от УО на ПРСР на 

Оценителна сесия № BG06RDNP001-19.582-S3 за оценка на проектното предложение в ИСУН .  

Председателят на КППП извърши разпределение на постъпилото по процедурата проектно 

предложение, като проекта беше оценен от двама оценители с право на глас.  

В резултат от извършената в периода 02.11.2022 г. до 08.11.2022 г. оценка на административно 

съответствие и допустимост, членовете на оценителната комисия с право на глас попълниха 

оценителните листове, като констатираха, че по проектното предложение са установени 

непълноти, неясноти и неточности. 

Председателят на КППП обобщи констатираните липси и несъответствия от контролните листи 

на двамата оценители за проектното предложение в писмо за допълнителна информация. На 

08.11.2022 г. чрез ИСУН, секретаря на КППП, изпрати до кандидата Уведомително писмо за 

отстраняване на нередности.  

В срока за отстраняване на несъответствия (до 20.11.2022 г.) и в отговор на Уведомително писмо 

за отстраняване на нередовности е получено писмо от кандидата. Членовете на оценителната 

комисия с право на глас констатираха, че въз основа на представените обяснения и документи 

възникват допълнителни неясноти, за които следва да бъде проведена нова комуникация, и 

изискани нови документи и обяснения. Председателя на КППП обобщи нововъзникналите липси 

и несъответствия в писмо, което бе изпратено до кандидата чрез ИСУН на 23.11.2022 г. 

На 29.11.2022 г., в срока за отговор на второто уведомително писмо чрез ИСУН е получено 

заявление от кандидата за оттегляне на входираното проектно предложение. 

На 01.12.2022 г. председателя на КППП извърши анулиране на проектно предложение 

№BG06RDNP001-19.582-0003 с наименование: “Модернизиране на животновъдно стопанство”, 

с което оценителна сесия № BG06RDNP001-19.582-S3 беше прекратена. 
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Приложение 1 

С П И С Ъ К  

на предложените за ФИНАНСИРАНЕ  проектни предложения  

от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.582-S3 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ –  

мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" към  Стратегия за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ 

 

 

№ 

Рег. номер  

на ПП 

Дата на 

подаване 
Наименование на проектното предложение 

Кандидат 

 

 

Обобщена 

оценка  

Одобрена 

БФП (лв.) 

 

---. ---------- ---------- ------------------------------ ------  ---- ------- 

 

Председател на КППП:……………………………………. 

    / Петя Димитрова / 

 

 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

    /Диляна Иванова/   
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Приложение 2 

С П И С Ъ К 

 на предложените за ОТХВЪРЛЯНЕ проектни предложения  

и основанието за отхвърлянето им от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.582-S3 по процедура „МИГ-Берковица и 

Годеч“ –  

мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" към  Стратегия за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ 

 към Стратегия за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ 

 

№ 
Рег. номер 

на ПП 

Дата и час 

на 

подаване 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Кандидат Мотиви за отхвърлянето 

 

 
----- ------ ---------- ---- 

--------------------------- 

 

 

Председател на КППП:……………………………………. 

    / Петя Димитрова / 

 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

    /Диляна Иванова/ 
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Приложение 3 

С П И С Ъ К  

на РЕЗЕРВИНИТЕ  проектни предложения,  

които успешно са преминали оценяването,  но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.582-S3 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 

"Инвестиции в земеделски стопанства" към Стратегия за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ 

 

№ 
Рег. номер  

на ПП 

Дата и 

час на 

подаване 

Наименование на проектното предложение 
Кандидат 

 

Одобрена БФП 

(лв.) 

Обобщена 

оценка 

-- ------- ----- ------------------- ------- ------- ----- 

 

 

 

Председател на КППП:……………………………………. 

    / Петя Димитрова / 

 

 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

    /Диляна Иванова/ 
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Приложение 4 

 

С П И С Ъ К  
Списък на ОТТЕГЛЕНИТЕ по време на оценката проектни предложения 

 от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.582-S3 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 

"Инвестиции в земеделски стопанства" към Стратегия за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ 

 

№ 
Рег. номер  

на ПП 
Дата на подаване Наименование на проектното предложение 

Кандидат 

 

1 
BG06RDNP001-19.582-

0003 
31.10.2022 г. “Модернизиране на животновъдно стопанство” ЗС Теодор Стоянов Стоянов 

 

 

Председател на КППП:……………………………………. 

    / Петя Димитрова / 

 

 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

    /Диляна Иванова/ 

 


