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ОДОБРИЛ:.............................................
/ИНЖ. М. РАДЕВА – ИЗП. ДИРЕКТОР СДРУЖЕНИЕ „МИГ-ПОПОВО“/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА

НА КОМИСИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ
И КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО

(изм. и доп. от 04.07.2017 г.)

РАЗДЕЛ I
OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Общи принципи и обхват на вътрешните правила:
(1) С тези вътрешни правила се определят организацията и дейността  на:

1. Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и допустимост
на кандитати подали заявление за предоставяне на финасова помощ по Споразумение
№ РД 50-142/21.10.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно
развитие 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.;

2. Комисията за избор на проекти (КИП), извършваща техническа оценка на постъпилите
заявления за предоставяне на финансова помощ на кандидатите по стратегия за Водено
от общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово.

(2) При провеждане на процедури за избор на проекти, оценката на всички  проектни
предложения се извършва в съответствие с одобренитеот УО на ПРСР 2014-2020 г. със
Стратегията обективни критерии за подбор на проекти, одобрения от изпълнителния директор
Процедурен наръчник за прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие за
територията на МИГ – Попово (СВОМР) и одобрените от УС на МИГ - Попово Насоки за
кандидатстване с проекти за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на СВОМР за
територията на МИГ – Попово;
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(3) Настоящите правила са приложими спрямо всички процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие за
територията на МИГ – Попово;

(4) Административната организация по изпълнение на изискванията на настоящите вътрешни
правила от страна на всички участници в процедурите за подбор на проекти се осъществява от
изпълнителния директор на МИГ-Попово;

(5) За член на Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и
допустимост на кандитати,  както и за Председател, секретар  или член на Комисията за избор
на проекти не може да бъде определено лице, което:

1. е в конфликт на интереси с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за
предоставяне на финансова помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012;

2. има частен интерес от отпускането на финансова помощ по конкретната процедура
по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

3. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата;

4. е в йерархическа зависимост с председателя, заместник-председателя, секретаря
или друг член на комисията;

5. не отговаря на изискванията на чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси;

6. ще участва пряко или косвено в процеса на изпълнение на проект в рамките на
стратегията за ВОМР на МИГ и конкретната процедура.

(6) Външен експерт-оценител, член на КИП, не може да участва в оценка на заявления, ако е
участвал в комисията за оценка на стратегията.

(7) Лицата по ал. 5 и ал. 6 подписват декларация за липса на обстоятелства  по ал. 5 и ал. 6 с
декларация за безпристрастност и опазване в тайна на обстоятелства, станали им известни във
връзка с участието им в КИП на първото заседание на Комисията.

(8) Когато член на Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и
допустимост или председателят, секретарят или член на КИП установи, че е налице някое от
обстоятелствата по ал. 5, той подава писмено самоотвод и не взема участие при оценката на
съответното заявление за подпомагане, като се замества от резервен член. В този случай
заповедта за назначаване на комисията не се изменя, а обстоятелството се посочва в доклада
на комисията.

(9) Членовете  на  Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и
допустимост на кандитати и  Комисията за избор на проекти на които са станали известни
обстоятелства за наличие на конфликт на интереси, могат да поискат отвод от участие в
процес на оценка. В тези случаи членовете, за които е констатирано обстоятелство конфликт
на интереси не участват с право на глас в процеса по извършване на оценка.
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(10) Обсъжданията в Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и
допустимост на кандитати и Комисията за избор на проекти се провеждат при закрити врати
и са поверителни. Всеки опит на кандидат да повлияе на оценителния процес по какъвто и да е
начин (напр. чрез иницииране/осъществяване на контакт с участник в оценителния процес) се
разглежда от конкретната комисия и може да доведе до отстраняване на съответното
проектно предложение от процеса на оценка.

(11) Членове  на Комисията за извършване на оценка на административно съответствие и
допустимост на кандитати и Комисията за избор на проекти в своята дейност се ръководят от
следните общи принципи:

1. Върховенство на закона и обществения интерес;
2. При изпълнението на своите функции членовете на комисията следва да служат на

обществения интерес, а не изключително на своя пряк или непряк личен интерес или на
частните интереси на лица или групи с цел извличане на пряка или на непряка лична
изгода от това;

3. Членовете на комисията не могат да имат специално отношение  или  да  отдават
предимство  на  което  и  да  било  физическо  или юридическо лице;

4. Членовете на комисията следва да изпълняват своите функции с усърдие, откритост
и воля и да отговарят за своите решения;

5. Членовете на комисията изпълняват своите задължения, спазвайки закона и етичните
правила, свързани с техните функции;

6. Членовете на комисията изпълняват своите задължения компетентно, ефективно и
безпристрастно;

7. Членовете на комисията не допускат в своята работа създаването или
разпространението на корупционни практики;

8. Членовете на комисията създават условия за колегиална работна среда в дух на
коректност и лоялност;

9. Членовете на комисията в своите действия и изяви не уронват личното достойнство
на колегите си;

10. Членовете на комисията оказват съдействие на колегите си при изпълнение на
служебните им задължения;

11. Членовете на комисията се придържат към общоприетите морални ценности и
добродетели и не допускат недостойно поведение, уронващо престижа на МИГ-
Попово

(12) На получените заявления за финансово подпомагане се извършва преглед за
окоплектованост на документите в присъствието на кандидата от служител на МИГ-Попово,
определен със заповед на изпълнителния директор за преглед на окоплектоваността на
документите за прием. При липса или нередовност на документите служителят връща
документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
Заявленията се качват от служителя на МИГ-Попово на сайта на ИСУН.
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(13) Окомплектованите заявления за финансово подпомагане се регистрират  в електронен
регистър,  по реда на тяхното постъпване от служител на МИГ-Попово. На кандидата се
издава регистрационно удостоверение на хартиен носител, което съдържа регистрационен
номер на проекта, дата и час на приемане, мярка от стратегията за ВОМР, наименование на
проекта, име на кандидата, име на вносителя и име и подпис на лицето, приело проекта.

(14) Внесените проектни  предложенията се съхраняват в заключен метален шкаф в офиса на
МИГ- Попово. Забранено е изнасянето на проектните предложения извън помещението, в
което се провежда оценката им.

РАЗДЕЛ II
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И

ДОПУСТИМОСТ

Чл.2. Състав и функции на комисията, извършваща проверка за административно
съответствие и допустимост на проектите

(1) Получените заявления за предоставяне на финансова помощ се проверяват за
административно съответствие и допустимост, съгласно изискванията на мярката от
одобрената СВОМР за територията на МИГ – Попово. Проверката се извършва на сайта на
ИСУН.

(2) Проверката по ал. 1 включва:
1. проверка за липса на двойно финансиране;
2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия;
3.  проверка за минимални помощи;
4. посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни

работи и за създаване на трайни насаждения (когато е приложимо)

(3) Проверката по ал. 1 се извършва от Комисия, определена със заповед на изпълнителния
директор. Съставът на Комисията включва най-малко две лица (служители на МИГ). Ако
постъпилият брой проекти е твърде голям изпълнителният директор следва да осигури
допълнително  външни експерти за извършване на проверката. Външните експерти се избират
при условията и по реда на чл. 204 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 г..

(4) Външните  експерти, членове на комисията трябва да притежават необходимата
квалификация и професионална компетентност за проверка на проектните предложения. Тези
лица са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно.

Чл. 3. Ред за работа на Комисията за проверка за административно съответствие и
допустимост
(1) Проверката за административно съответствие и допустимост се извършва в определените
срокове в издадената заповед от страна на изпълнителният директор на МИГ- Попово.
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(2) Членовете на комисията проверяват поотделно, попълват и подписват контролен лист за
всеки проект, въз основа на който се определя резултатът от проверката за административно
съответствие и допустимостта на кандидата.

(3) В процеса на проверка от кандидатите може да се изискват писмено разяснения, документи
и/или допълнителна информация във връзка с  установена липса,  непълнота или неточност на
представените документи.

(4) Изпълнителният директор на МИГ уведомява писмено кандидата, който в срок от 10
работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез
представяне на изискуемите документи.

(5) В случай, че са изискани липсващи документи или допълнителна пояснителна информация
(разяснения), представените документи и/или информация (разяснения) в никакъв случай и
при никакви обстоятелства не трябва да променят първоначалните условия на представените
проектни предложения. Всяка информация и/или документи, предоставени извън официално
изисканите от Комисията, не следва да бъдат взети под внимание.

(6) В случай, че при извършване на оценката се наложи да бъдат изискани допълнителни
документи и/или разяснения от кандидат в процедурата, в попълнената от съответния член на
оценителната комисия контролен лист същият следва да отрази датата на първоначално
извършената оценка на проектното предложение и датата на извършената впоследствие
оценка в резултат от допълнително предоставените от страна на кандидата документи и/или
разяснения.

(7) Ако кандидатът не представи в срок необходимите документи и/или информация,
заявлението се отхвърля или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените
нередовности. Срокът по ал. 4 се смята за спазен, ако информацията и/или документите са
депозирани в деловодството на МИГ - Попово в определения срок. Информация и/или
документи, изпратени по пощата или по куриер, които не са получени в деловодството в
посочения срок, се оставят без разглеждане.

(8) Документите се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с
гриф "Вярно с оригинала", и подпис на законния представител на лицето. Когато се
представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при
поискване.

(9) Когато документите не са подписани от законния представител на лицето, се представя от
съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.

(10) Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ
е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен
от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален
кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.
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(11) Документите се представят с опис и последователно номериране на страниците,
съдържащи се в приложението.

(12) Критерии  за успешно преминаване етапа на административно съответствие и
допустимост е оценка „да”  на всяко изискване в индивидуалния контролния лист.

(13) Заявления, които не отговарят на критериите за административното съответствие и
допустимост, не се допускат до по-нататъшно оценяване.

(14) Комисията изготвят доклад за резултатите от проверката за административно
съответствие и допустимост и го предават на изпълнителния директор на МИГ.

(15) Към доклада по ал. 10 се прилагат:
1. списък на регистрираните проекти по обявения прием;
2. индивидуалните контролни листове за административно съответствие и

допустимост с подпис на извършилия проверката;
3. декларации за безпристрастност, поверителност и липса на конфликт на интереси

на членовете на комисията;
4. списъците за проверка на административното съответствие и допустимост:
а) списък с проектите, които отговарят на критериите за административното

съответствие и допустимост;
б) списък с проектите, които не отговарят на критериите за административното

съответствие и допустимост, с ясна аргументация;
в) кореспонденцията с кандидатите/компетентните органи/институции (ако има

такава);
г) особено мнение (ако има такова).

(16) Цялата документация се съхранява в офиса на МИГ.

(17) Оригиналът на отхвърлените проекти се връща с предавателен протокол  на кандидата, а
копието се съхранява в офиса на МИГ - Попово.

(18) Проектите преминали проверката за административно съответствие и допустимост се
предават на Комисията за избор на проекти за техническа и експертна оценка.

Чл. 4. Процедура за проверка за липса на двойно финансиране
Членовете на  комисията за проверка на административното съответствие и допустимост
следва да извършат проверка за липса на двойно финансиране на база на представената
декларация от страна на кандидатите, при необходимост проверка може да бъде извършена и
в съществуващи регистри и бази данни.

Чл. 5.  Процедура за проверка за наличие на изкуствено създадени условия



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

7

Членовете на  комисията за проверка на административното съответствие и допустимост
следва да извършат проверка за наличие на изкуствено създадени условия на представената
декларация от страна на кандидатите,  при необходимост проверка може да бъде извършена и
в съществуващи регистри и бази данни. За индикатор за изкуствено създадени условия се
приемат:

 Всяка една икономическа обвързаност между кандидатите, като регистрация на
един и същи адрес на няколко дружества, едни и същи управители и/или
собственици, били те юридически или физически лица, както и всяка една пряка
или косвена свързаност между тях с оглед на това, те да могат да уговорят
помежду си условия различни от обичайната търговска практика;

 Всяко едно разделяне на парцел от дружество-кандидат на по-малки парцели
и/или обособяването на идеални части и преотстъпването им с право на строеж,
и /или директна продажба на други-дружества-кандидати с цел намаляване на
сумата на инвестиционните разходи под допустимите по съответните мерки
граници, както и получаване на N на брой субсидии за всеки един кандидат;

 Функционална несамостоятелност се изследва  детайлно при установяване на
обща точка на инвестициите на двама или повече кандидати и/или машини и
съоръжения, които те ползват съвместно;

 Общ ОВОС, общо разрешение за строеж и/или други документи , от които е
видно, че инвестицията е замислена първоначално като една, а в последствие, с
цел  заобикаляне на изискванията за допустимост и/или размер на инвестицията,
е разделена на N на брой по-малки такива

Чл. 6.  Процедура за проверка за минимални помощи
Членовете на  комисията за проверка на административното съответствие и допустимост
следва да извършат проверка за минимални помощи на представената декларация от страна
на кандидатите,  при необходимост проверка може да бъде извършена и в съществуващи
регистри и бази данни, съгласно приложимите правила за държавните помощи.

Чл. 7.  Процедура за посещения на място
Членовете на  комисията за проверка на административното съответствие и допустимост
следва да извършат посещение на място за заявления, включващи разходи за строително
монтажни работи и за създаване на кандидатите. Резултатът от проверката на място се
отразява в протокол за посещение на място, подписан от представляващия кандидата и от
лицата извършили посещението и се прилага към доклада на комисията. При необходимост
към протокола се прилага и снимков материал.

РАЗДЕЛ III

КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

Чл.8. Състав и функции на Комисията за избор на проекти.
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(1) Въз основа на решение на колективния управителен орган на МИГ председателят на
колективния управителен орган на МИГ назначава със заповед Комисия за избор на проекти
(КИП).

(2) Членовете на КИП могат да бъдат служители на МИГ, членове на колективния върховен
орган на МИГ и външни експерти-оценители и са лица, различни от извършилите проверката
за административно съответствие и допустимост и от членовете на колективния управителен
орган. Не по-малко от 1/3 от членовете на комисията са членове на колективния върховен
орган.

(3) Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да превишава 50 на
сто от имащите право на глас членове.

(4) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател и секретар без право на глас;
2. нечетен брой редовни членове с право на глас
3. резервни членове;
4. наблюдатели без право на глас, по предложение на съответния УО.

(5) Председател и секретар на комисията са членове на колективния върховен орган на МИГ.

(6) Председателят на комисията ръководи организационно и методически работата на
комисията, координира процеса на оценка и осигурява безпристрастност и прозрачност на
процеса. Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички
административни дейности, свързани с оценителния процес, и осигурява техническата
обезпеченост на дейността на комисията.

(7) Външните експерти-оценители трябва да притежават необходимата квалификация и опит
съобразно вида на оценяваните проекти.

(8) Външният експерт-оценител представя декларация, че ще е на разположение през целия
период на оценка.

(9) Изпълнителният директор на МИГ-а одобрява списъка на външни експерти-оценители,
определени от Комисия за избор на външни експерти-оценители, след проведен конкурс за
избор на външни експерти-оценители, които да извършват техническа оценка на постъпили
заявления за получаване на финансова помощ по мерки 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5, 21 и 22,
включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на за територията на МИГ-
Попово, одобрена със Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-142/21.10.2016 г. по
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.

(10) Конкурсът се обявява със заповед на Изпълнителният директор на МИГ-Попово, след
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одобрение на пакетът с документи за кандидатстване.   Обявлението за набиране на външни
експерти-оценители за техническа оценка на подадени от бенефициентите заявления за
подпомагане по мерки 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5, 21 и 22,  включени в Стратегията за водено от
общностите местно развитие за територията на МИГ-Попово трябва да съдържа информация
за условията, сроковете и начина на кандидатстване и минималния период за провеждане на
процедурата.

(11) Външен експерт-оценител, включен в списъка на външни експерти-оценители одобрен от
изпълнителния директор на МИГ, може да бъде:

1. Физическо лице.
2. Да отговаря  на изискванията на чл. 52 ал. 1 и ал. 2 от 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.;

3. Да не е член на колективния управителен орган на МИГ-Попово и да не е свързано
лице с член на колективния управителен орган на МИГ-Попово по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон.

4. Да притежава висше образование (минимум бакалавърска степен);
5. Да е придобило специалност, съгласно Класификатора на областите на висше

образование:
5.1. Област „Социални, стопански и правни науки”:
5.2. Област „Природни науки , математика и информатика”:
5.2. Област „Технически науки”:
5.4. Област „Аграрни науки”;
5.5. Област „Хуманитарни науки”
5.6. Област Здравеопазване и спорт
5.7. Област Изкуства

6. Да притежава професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 1
година;

7. Да отговаря на следните  специфични изисквания:
7.1. Добро познаване на нормативната база – европейско и национално

законодателство, приложимо по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. и Стратегията за Водено от общностите местно развитие за
територията на МИГ – Попово.

7.2. Добро познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на
земеделските стопани, микропредприятия, МСП и др.

7.3. Добро познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на НПО,
читалища и др. представители на НПО сектора.

7.4. Добро познаване на цикъла на управление, оценяване  и финансиране на проекти
по ПРСР 2014-2020 г.  Участието  в разработването и/или прилагането и/или
оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие е предимство.

7.5. Компютърна грамотност – Word и Excel;
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(12) Членовете на Комисията за техническа експертна оценка са длъжни да изпълняват
задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно.

Чл.9. Ред за работа на Комисията за избор на проекти:
(1) Изпълнителният директор предава под опис проектните предложения отговарящи на
критериите за административно съответствие и допустимост на председателя на КИП.

(2) Техническата оценка се извършва въз основа на критериите, определени за всяка мярка от
стратегията за ВОМР, и включва следните етапи:

1. оценка на бизнесплан (когато е приложимо);
2. преценка за обоснованост на разходите и определяне размера на финансовата

помощ;
3. оценяване на заявленията по обявените критерии за оценка.

(3) Членовете на КИП извършват оценка на заявленията независимо един от друг и попълват
индивидуален оценителен лист, съдържащ мотиви за поставената оценка за всеки от етапите
по ал. 2.

(4) При установена неяснота или неточност на представените документи председателят на
КИП уведомява писмено кандидата, който в срок от 10 работни дни от датата на
уведомяването може да ги отстрани чрез представяне на допълнителна информация и/или
документи.

(5) Ако в срока по ал. 4 кандидатът не отстрани констатираните неясноти или неточности,
заявлението се отхвърля или финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените
неясноти и неточности, при условие че редукцията не води до нарушаване на целите на
проекта.

(6) Всеки проект се оценява независимо от трима оценители, които задължително провеждат
съвместно обсъждане преди да изготвят заключителната си оценка. Техническата оценката
следва да  се извършва по обявените в поканата критерии за оценка на проектите и тяхната
тежест съгласно одобрената СВОМР за територията на МИГ – Попово и описани в насоките
за кандидатстване, като се използват оценителни листи за всяка една мярка. Всеки изготвен
оценителен лист следва да бъде надлежно и коректно попълнен, датиран и подписан
респективно от съответният оценител.

Чл. 10. Процедура за преценка за обоснованост на разходите и определяне размера на
финансовата помощ:
(1 ) Преценката за обоснованост на разходите и за определяне размера на финансовата помощ
от КИП се извършва на база проверка на представените документи, свързани с разходите по
проекта - договори и оферти,  на основание чл. 21 от раздел ІV „Получатели, дейности и
разходи, за които се предоставя финансова помощ по стратегиите за ВОМР“ и чл. 22 от
раздел V „Изисквания при възлагане на дейностите по проектите на получатели на финансова
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помощ от стратегиите за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР“ от 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. издадена от МЗХ.

(2) Комисията за избор на проекти може да предложи определен вид дейност или разход да не
бъде финансиран или да бъде финансиран частично, като мотивира предложението си.

Чл. 11. Класиране на проектните предложения от КИП
(1) Общата оценка за всеки проект се формира като средноаритметична от оценките на
членовете на КИП.

(2) За всяко заявление общата оценка се документира чрез попълването на оценителен лист,
подписан от всеки член на КИП.

(3) Комисията за избор на проекти класира заявленията в низходящ ред съобразно получения
брой точки до размера на определения бюджет по съответната покана за прием.

(4) За класираните заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства,
се извършва допълнително класиране по ред на постъпване на заявленията в МИГ.

(5) При недостиг на средства за финансиране на всички одобрени заявления КИП изготвя
списък с резервни проекти в низходящ ред на получените оценки, отговарящи на условията за
финансиране.

(6) В тридневен срок от приключване на оценката КИП изготвя окончателен доклад за
дейността си до председателя на колективния управителен орган на МИГ. Към доклада се
прилагат:

1. докладите от проверката за административно съответствие и допустимост и от
техническа оценка;

2. списък с проектите, които отговарят на критериите за техническа оценка, класирани
по точки в низходящ ред, и определеният размер на финансовата помощ до размера на
наличния бюджет;

3. списък с резервните проекти;
4. списък с проектите, които не отговарят на критериите за техническа оценка,

съгласно критериите, посочени за всяка от мерките в стратегията;
5. индивидуалните контролни листове за всеки проект, съдържащ мотиви за

поставената оценка за всеки от етапите по техническата оценка;
6. оценителни листове за всеки проект;
7. декларации по чл. 1 ал. 7;
8. кореспонденция с компетентните органи/институции (ако има такава);
9. особено мнение (ако има такова);
10. други документи, ако е приложимо.
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РАЗДЕЛ IV

ОДОБРЕНИЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ОТ КИП ПРОЕКТИ

Чл. 12. Вземане на решение за одобряване на проекти
(1) В срок до 3 работни дни от получаване на документите от КИП и въз основа на
окончателния доклад колективният управителен орган на МИГ одобрява класирането.

(2) Колективният управителен орган може да не одобри класирането при съществени
нарушения на процедурата и да върне оценката и/или класирането за ново разглеждане.

(3) Решенията на колективния управителен орган на МИГ по ал. 1 и 2 се вземат с обикновено
мнозинство на членовете.

(4) Колективният управителен орган се произнася с решение в срок до 10 работни дни от
получаване на документите по ал. 1.

(5) В процедурата по одобрение на проектните предложения следва да участва целия УС с
изключение на членовете, които се явяват в конфликт на интереси.

(6) Комисията не може да заседава в състава по –малко от  3-ма души.

(7) Ако поради непредвидени причини на заседанието не се яви необходимият брой членове,
заседанието се отлага до момента, в който е възможно осигуряването на необходимият
кворум.

Чл. 13. Информиране на кандидатите
(1) В срок до 3 работни дни от одобрението на класирането на проектните предложения от
върховния управителен орган МИГ изпраща уведомително писмо на всеки кандидат за
предварително одобряване или отхвърляне на заявлението с мотивите за отказ. Писмото се
изпраща до кандидата с обратна разписка или се получава лично от него в офиса на МИГ,
което се удостоверява с подпис.

(2) Всеки кандидат, получил уведомително писмо, че заявлението му не е одобрено или е
частично одобрено, има право да подаде възражение до колективния управителен орган на
МИГ в срок до 3 работни дни от датата на получаването на уведомлението по ал. 1.

(3) Колективният управителен орган се произнася в срок до 3 работни дни от постъпване на
възражението и решава по същество.

Чл. 14. Информиране на ДФЗ
В срок до 5 работни дни от изтичане на срока по чл. 12, ал. 3 МИГ представя в ДФЗ
оценителният доклад чрез ИСУН.
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Раздел VI
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 15. Проверка за спазване на процедурата по подбор на проекти.
(1) ДФЗ извършва проверка за спазване на процедурата по подбор на проекти, като прави
окончателна преценка за допустимост и за съответствие на предложеното за финансиране
заявление с европейското право и националните правила, оперативната програма и
стратегията за ВОМР, с правилата за държавни помощи, извършва проверка за двойно
финансиране и други.

(2) При установена неяснота, неточност и непълнота на представените документи ДФЗ
уведомява писмено кандидата и МИГ, като в срок до 10 работни дни от датата на
уведомяването кандидатът може да представи допълнителна информация и/или документи.
Срокът се смята за спазен, ако информацията и/или документите са депозирани в
деловодството на ДФЗ за ЕЗФРСР в определения срок.

(3) Когато кандидатът не отстрани установените неясноти, неточности и непълноти или не
представи документи в срока по ал. 2 или представи документи, които не са изрично изискани,
същите не се вземат предвид при последващата обработка на заявлението за подпомагане.

(4) Решение за предоставяне на финансова помощ се взема от ДФЗ (за проекти, финансирани
от ЕЗФРСР). Решението се изпраща от ДФЗ, на МИГ на кандидата и на УО на ПРСР 2014 -
2020 г. в срок до 5 работни дни от датата на вземане на решението.

(5) В срок от 10 работни дни от датата на решението за предоставяне на финансова помощ
кандидатът сключва договор с ДФЗ. При неявяване на кандидата в този срок за подписване на
предложения му проект на договор за предоставяне на финансова помощ той губи правото на
подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на
тази наредба.

(6) Държавен фонд "Земеделие" може да се произнесе с решение за предоставяне на
финансова помощ на заявление от резервния списък с проекти в нисходящ ред на получените
оценки, отговарящи на условията за финансиране, ако:

1. одобрен от МИГ проект бъде отхвърлен за финансиране;
2. с одобрен кандидат не бъде сключен договор;
3. се увеличи размерът на финансовата помощ по реда на чл. 39, т. 3 и 6 от Наредба №

22 ат 14 декември 2015 г. на МЗХ.
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Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тези правила:

1. "Административно съответствие" е съответствие с формалните изисквания към
документите, които включват: срок на подаване, пълна комплектност, спазване на
изискуемата форма, валидност и други, определени в наредбата.

2. "Изкуствено създадени условия" са инвестиции, за които е установена функционална
несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с
цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.

3. "Кандидат" е лице, подало заявление за одобрение на проект към стратегия за ВОМР.
4. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на

програмите по чл. 2, ал. 2.
5. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната

свързаност помежду си или спрямо кандидата/получателя на финансовата помощ или
спрямо МИГ за разходи по чл. 22, ал. 2, в това число собствениците и управителите на
лицата - оференти:
а) едното участва в управлението на юридическото лице на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или в капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото
събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

6. "Получател на финансова помощ" е лице, с което е сключен договор за предоставяне на
финансова помощ за изпълнение на проект към стратегията за ВОМР.

7. "Преценка за съответствие със стратегия за ВОМР" е проверка на проект за спазване на
изискванията към документите, допустимостта на кандидата, на дейностите и
разходите, предвидени по проекта, както и за съответствие с целите съобразно
определеното за съответната мярка в стратегията за ВОМР.

8. "Проект" е специфичен набор от координирани дейности, които се предприемат от
кандидата за постигане на конкретни цели в определен период от време с определен
бюджет.

9. "Публичен принос" е общият сбор от средствата, отпускани за финансиране дейностите
по стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ, ЕФМДР и от националното
съфинансиране.

10. "Финансови параметри на стратегията за ВОМР" са минимален и максимален размер на
публичния принос за целия период на действие на стратегията за ВОМР по съответния
фонд за проекти, както и разпределението на средствата по мерките на стратегията за
ВОМР.
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11. "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над
максималния размер на общо допустимите разходи по мярката.

Заключителни разпоредби

§ 2. Настоящият документ е разработен във връзка с изпълнение на Споразумение за
предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за водено от обшностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони № РД 50-
142/21.10.2016 г. Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на
Местна инициативна група Попово.

§ 3. Вътрешните правила са одобрени  на заседание на УС на МИГ - Попово  на 13.12.2016
год.

Приложение 1 към чл.1, ал.13
Образец на Електронен регистър на получените заявления за безвъзмездна финансова помощ;

Регистър на получените проектни предложения (заявления) по
Мярка ………..

Процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/…….- 2017.1.
Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Входящ
регистрационе

н номер на
проектното

предложение

Наименован
ие на

кандидата

Наименовани
е на

проектното
предложение

БУЛСТАТ/
ЕИК

Пол на
кандидата/

собственика
или

представлява
щия

юридическото
лице

Възраст на
кандидата/

собственика
или

представлява
щия

юридическото
лице

проектното
предложение
е получено в

запечатан
плик с

ненарушена
цялост по

поща /
куриер
/лично/

Телефо
н/Факс/
е-mail

за
контакт

Дата на
получав

ане

Час на
получав

ане

Служител на МИГ изготвил  регистъра:_________________ Дата: ____________________ Подпис:___________ ______
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Приложение 2 към чл.1, ал.13
Образец на Регистрационно удостоверение

РАЗПИСКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ПОЛУЧЕНО НА РЪКА

по покана за набиране на проектни предложения
към Стратегията за водено от общностите местно развитие

на Сдружение „ МИГ-ПОПОВО”,
чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по:

Мярка ___________________________________________________________________

Процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/_______________________

Наименование на кандидата:_______________________________________________,

БУЛСТАТ/ЕИК:______________________,  адрес:______________________________,

Община:___________________________ Област:______________________________

Тел./факс/е-mail: __________________________________________________________

подал проектното предложение:
___________________________________________________________________

/ име, презиме , фамилия/

Наименование на проектното предложение: __________________________________
______________________________________________________________________

С настоящото се потвърждава получаването на Вашето проектно предложение
на
______________/_____________г. (дата) в_______________________часа,

с регистрационен номер:_______________________________________________.

Име на Вносителя:_______________
Име на служителя от МИГ- Попово:______________

Подпис на Вносителя:____________
Подпис на служителя от МИГ- Попово: ____________
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Приложение 3 към чл.1, ал.5
Образец на Декларация за липса на конфликт на интереси

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на конфликт на интереси

Долуподписаният/та

........................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

ЕГН Лична карта №
изд. от.......................................................................................на г.
с постоянен
адрес ......................................................................................................................,

специалност .......................................................................................................................

процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/……………………………………….
по Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - Попово

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

а) не се намирам в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за
предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 (OB, L 248, 16.9.2002 г.) на Съвета, приложим към общия бюджет на
Европейските общности;

б) нямам интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен
кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

в) не съм свързано лице с друг член на комисията или кандидат за подпомагане, чието
заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във
фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен
включително, и роднини по сватовство - до втора степен включително, както и физически и
юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости,
които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

г) не съм съдружник и не участвам в управлението на дружество на кандидат за
подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или на друг член на
комисията;

д) не участвам в управлението на дружество, в управлението на което участва и кандидат
за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или в управлението на
което участва и друг член на комисията;
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е) не притежавам повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в
дружеството на кандидат за подпомагане;

ж) не съм в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на
комисията;

з) не съм търговски представител на кандидат за подпомагане или обратното;

и) не съм получавал дарение от кандидат за подпомагане;

й) не съм участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане,
включено за разглеждане от съответната комисия;

к) не съм включен като изпълнител/член на екип на изпълнител за дейности по проект,
разглеждан от съответната комисия.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.

Дата: ………................. ДЕКЛАРАТОР: ....................................
(подпис)

гр. Попово

Приложение 4 към чл.1, ал.7
Образец на Декларация за безпристрастност  и опазване в тайна на обстоятелствата

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ОПАЗВАНЕ В ТАЙНА НА
ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

Долуподписаният/та

........................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

ЕГН Лична карта №
изд. от.......................................................................................на г.
с постоянен
адрес ......................................................................................................................,

специалност .......................................................................................................................



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

19

Във връзка с дейността, възложена ми със Заповед №………./…………….20……..г.
на изпълнителния директор на Фондация „МИГ – Попово”,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Заключението за извършената от мен оценка ще е безпристрастно.
2. Ще пазя в тайна станалата ми известна при извършване на експертната задача

информация и няма да я използвам за други цели, освен за прякото изпълнение на
възложената ми задача.

3. Не е налице никое от основанията за отвод, а именно:
3.1. не съм съпруг, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта

степен и по сватовство от първа степен на членове на комисията за оценка/избор на
проекти за финансиране или на членове на управителните органи на кандидати, чийто
проекти са включени във възложената задача;

3.2. не се намирам в служебна зависимост от кандидата.
3.3. не съм в обективна невъзможност за изпълнение на възложената задача.
3.4. нямам интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и

обективното изпълнение на задълженията ми.
4. При узнаване или възникване на основание за отвод, незабавно ще уведомя възложителя

и ще подам искане за отвод.

Известна ми е отговорността по чл. 284 и 313 от Наказателния кодекс.

Дата………………...........
гр. Попово

Декларатор:……………………………………………………………………………
(трите имена, подпис)

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на

установените със закон функции на Сдружение„МИГ – Попово”.

Приложение 5 към чл.1, ал.8
Образец на Декларация за самоотвод
ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР
НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ-ПОПОВО“

ОБЯВЯВАНЕ НА САМООТВОД
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Долуподписаният/та

........................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

ЕГН Лична карта №
изд. от.......................................................................................на г.
с постоянен
адрес ......................................................................................................................,

в качеството си
на .......................................................................................................................

и

в качеството си
на .......................................................................................................................

по процедура за набиране на проекти РД 50-
142/21.10.2016/……………………………………….
към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - Попово

обявявам самоотвод за участие в заседание на Комисията за избор на проекти, с право на

глас , поради наличие на свързаност между мен и организацията, чийто проектни предложения

ще бъдат предмет на обсъждане.

Дата: ………................. С уважение: ....................................
(подпис)

гр. Попово

Приложение 6 към чл.3, ал.1 и чл.9, ал.1 - Образец на Присъствен списък;

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА
АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА НА

КАНДИДАТИТЕ/ ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА
ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

По Мярка:____________________________________________________________________
(номер и  наименование на мярката)
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_________________________________________________________________________________
_

процедура за набиране на проекти РД 50-
142/21.10.2016/__________________________________

(номер на процедурата)

към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - Попово

дата:_____________________________, час:______________________________

Име Подпис

Приложение 7 към чл.3, ал,15 Образец на Контролни листове за проверка за
административно съответствие и допустимост на кандидатите  по мерки;

МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ
НА ПРОЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Сдружение “МИГ – Попово”

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( заявлението):

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :
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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да Не

1.Заявлението за кандидатстване е получено в установеният срок за подаване.

2. Заявлението за кандидатстване е получен в 1 брой  оригинал на хартиен
носител, 1 брой копие (заверено от кандидата вярно с оригинала, подпис и
печат) на хартиен носител и 1 брой копие на електронен носител.
3. Заявлението за кандидатстване е попълнено и подписано от кандидата.

4. Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема информация.

5. Документите за кандидатстване, които са представени на чужд език, са
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач ( ако е
приложимо за конкретният проект).

6. Приложени са всички изискуеми документи, съгласно съответната наредба за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката:

6.1. Нотариално заверено изрично пълномощно - в случай че документите не се подават
лично от кандидата 

6.2. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец 
6.3. Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и
подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена
публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или
приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със
земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за
предходната или текущата финансова година - за кандидати юридически лица с
изключение на такива, които са създадени до 1 година преди датата на
кандидатстване и са подали проект в селски район, съгласно приложение № 4, с
инвестиции изцяло в сектор "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" или
"Етеричномаслени и медицински култури", включително с инвестиции, в обхвата на два
или повече от тези сектори.
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6.4. Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на
стопанството (по образец). Когато минималният стандартен производствен обем се
доказва с намерение за засаждане/засяване по чл. 8, ал. 3, кандидатът предоставя и
декларация с данни за предходната стопанска година - не се изисква за признати групи
производители и признати организации на производители на земеделски продукти и
юридически лица, кандидати за колективни инвестиции. Изисква се за техните членове.



6.5. Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на
групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията (по
образец) - важи за кандидати признати групи/организации на производители.



6.6. Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни . 
6.7. Декларация за нередности в оригинал. 
6.8. Декларация в оригинал по чл. 10, ал. 5, т. 1 . 
6.9. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на
икономиката и енергетиката). 

6.10. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по
която ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на тази наредба. 

6.11. Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, и таблиците от
бизнес плана в електронен формат по образец. 

6.12. Документ, удостоверяващ представителната власт на законния представител на
кандидат, създаден по Закона за Селскостопанската академия - важи за юридическите
лица, създадени по Закона за Селскостопанската академия.



6.13. Удостоверение за признаване на групата/организацията на производители - важи за
кандидати признати групи/организации на производители. 

6.14. Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията - важи за
юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията . 

6.15. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда
на настоящата наредба. 

6.16. Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП , и анкетни
формуляри към нея. Към анкетните формуляри се прилага опис, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват
животни. – не се изисква за признати групи/организации на производители и юридически
лица кандидати за колективни инвестиции.



6.17. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и
12 ЗСПЗЗ , която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен
обем. - важи в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата
към датата на кандидатстване стопанска година.



6.18. Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или последен
приключен междинен период - важи за кандидати юридически лица, с изключение на
кандидатите, посочени в чл. 8, ал. 4.



6.19. Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка
по вид на актива, дата и цена на придобиване. 
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6.20. Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че ползвателят на
помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане.



6.21. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната
среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична
оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на
значително отрицателно въздействие/решение по оценка за
съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда
(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите .



6.22. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на
инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-
малък от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (когато
е учредено срочно право на строеж) - важи в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1.



6.23. Документ за собственост или документ за ползване върху имота (земя и/или
земеделска земя, и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията), валиден за
срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за
подпомагане, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда
на земя - и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ - важи в случаите по чл.
25, ал. 1, т. 2 и ал. 2 .



6.24. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата,
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на
проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените
строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ
- важи в случаите по чл. 25, ал. 3, т. 1.



6.25. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или
"Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на ЗУТ и
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.
51 от 2001 г.) - важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни
работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно
ЗУТ



6.26. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на
разрешение за строеж - важи в случай, че проектът включва разходи за строително-
монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно
ЗУТ .



6.27. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице - важи в случай,
че проектът включва разходи за строително-монтажни работи . 

6.28. Разрешение за строеж - важи в случай, че проектът включва разходи за
строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на
разрешение за строеж съгласно ЗУТ .
6.29. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ - важи в случай, че
проектът включва разходи за преместваеми обекти. 
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6.30. Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване,
изготвен и съгласуван от правоспособно лице - важи в случаите по чл. 28 . 

6.31. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки - обект на
инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен
ДДС и срок за изпълнение - важи в случаите, когато кандидатът не се явява
възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП. В случаите на инвестиции за строително-монтажни
работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и
електронен носител (по образец).



6.32. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане
на лизинговите вноски. Важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на
активи чрез финансов лизинг.



6.33. Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента,
срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на
оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в
левове или евро с посочен ДДС - важи в случаите по чл. 32, ал. 11и не се отнася при
кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима
собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи
и институции.



6.34. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат
наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на
активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени
от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 9 - важи в случаите по чл.
32, ал. 12 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и
друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни
или общински органи и институции.



6.35. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител - важи в случаите, когато
кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП , а когато избраната оферта не
е с най-ниска цена - и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в
случаите по чл. 32, ал. 12).



6.36. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди
подаване на заявлението за подпомагане - важи в случаите - важи в случаите по чл. 32,
ал. 1, т. 13.



6.37. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане - важи в случай, че се проектът
включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост.



6.38. Удостоверение съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и
предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за
водене на регистър - важи в случай, че проектът включва разходи за производство на
пчелни майки по чл. 32, ал. 1, т. 5.
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6.39. Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с
контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за
осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда
на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от
контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция (в
случай че към датата на кандидатстване е проведена такава), или копие от сертификат от
контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и,
сертифициран/и като биологичен/и - важи в случай, че кандидатът заявява по-висок
размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 3 и не се отнася за признати
групи/организации на производители.



6.40. Документ за професионални умения и компетентности - важи в случай, че
кандидатът завява по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 2, т. 1 и в
случай, че към момента на подаване на заявлението за подпомагане този документ е
наличен).



6.41. Документация по проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на
изпълнител/и - важи в случай, че проектът включва разходи по чл. 32, ал. 1, т. 14,
извършени преди подаване на заявлението за подпомагане от кандидат, който се явява
възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
административно съответствие.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИТЕ Да Не

1.Допустимост на кандидата за предоставяне на  финансова помощ съгласно
изискванията на Чл. 7 на Наредба 9 от 21.03.2015 г.

2.Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Попово.

3.Дейностите по проекта съответстват с обхвата и условията по съответната
мярка от ПРСР.
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4. Постоянен адрес за ФЛ и седалище за юридически лица съгласно
изискванията на Чл. 18, ал.1 на Наредба 22 от 14.12.2015 г.
5.Проектното предложение съответства на изискванията относно
продължителност на изпълнението, съгласно Насоките за кандидатстване.
Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
6.Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на
разходите, посочени в Наредба 22 за съответната мярка от ПРСР и Насоките
за кандидатстване.

7.Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ по мярката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
допустимост на кандидата:

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

III.1. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

1.Проверка за основателност на  предложените разходи.

Моля попълнете  само т.1.1 или т. 1.2:

1.1.Кандидатът  е възложител по ЗОП  :
В случаите когато кандидатът е възложител по ЗОП е извършена проверка за основателност на
предложените разходи на база определените минимални и максимални  прагове определени в
насоките за кандидатстване по мярка …………………., в представеното проектно предложение
(заявление) кандидатът е спазил  изискването за :

1.1.1. Минимален размер на проекта - левовата равностойност на …………….:  да  не
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1.1.2. Максимален размер на проекта - левовата равностойност на ……………:  да  не

1.1.3. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 4.10.2.4. от насоките за
кандидатстване:  да  не

1.1.4. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 5.0 Общи изисквания по
мерките от СВОМР  на Сдружение „МИГ- Попово”:

 да  не

1.2. Кандидатът не е възложите по ЗОП:

1.2.1. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност надвишаваща 15 000 евро, на база на
представените оферти към пoдаденото проектно предложение (заявление) :

1.2.1.1. Кандидатът е представил минимум 3 запитвания изпратени до потенциални оференти:

 да  не

1.2.1.2.Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.1.3. Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.1.4.Сключеният предварителен договор с един от оферентите е определен на базата, на
посоченият в запитването критерий за оценка:

 да  не

1.2.2. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
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основателност на предложените разходи на стойност под 15 000 евро, на база на представена
оферта към пoдаденото проектно предложение (заявление):
1.2.2.1. Кандидатът е представил минимум 1 запитване изпратено до потенциален оферент:

 да  не

1.2.2.2.Приложената оферта съдържа следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не
1.2.2.3. Приложената оферта е актуална към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.2.4.Приложено  е подписан  предварителен договор :  да  не

1.3. Допълнителен коментар:

III.2. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

2. Проверка за липса на двойно финансиране
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Проверката за липса на двойно финансиране е извършена на база на представената декларация от
страна на кандидата:
2.1.Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по

друга програма :  да  не;

2.2. Допълнителен коментар:

III.3. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

3. Проверка за наличие или липса на изкуствено създадени условия.

Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка
на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) :
3.1. В представените документи са констатирани изкуствено създадени условия съгласно
индикаторите (за изкуствено създадени условия ) определени в член 4 от Вътрешните правила за
работа на Комисия за административно съответствие и допустимост, Комисия за техническа
експертна оценка и класиране на кандидатите и Комисията за избор на проекти при
провеждане на процедури за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно
развитие на Сдружение «МИГ-Попово»:  да  не

3.2. Допълнителен коментар:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на изискванията за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
за основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.
3.Допълнителен коментар:



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

31

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:______________________________________

/име и подпис/

ДАТА:_______________

МЯРКА 4.2 “ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"”

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ
НА ПРОЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Сдружение “МИГ – Попово”

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( заявлението):

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да Не

1.Заявлението за кандидатстване е получено в установеният срок за подаване.

2. Заявлението за кандидатстване е получен в 1 брой  оригинал на хартиен
носител, 1 брой копие (заверено от кандидата вярно с оригинала, подпис и
печат) на хартиен носител и 1 брой копие на електронен носител.
3. Заявлението за кандидатстване е попълнено и подписано от кандидата.

4. Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема
информация.
5. Документите за кандидатстване, които са представени на чужд език, са
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач ( ако е
приложимо за конкретният проект).



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

32

6. Приложени са всички изискуеми документи, съгласно съответната наредба
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярката:

6.1. Таблица за допустими инвестиции на хартиен и в електронен формат по образец. 
6.2. Декларация в оригинал по чл.19 и 20 от Закона за защита на личните данни. 
6.3. Декларация за нередности в оригинал. 
6.4. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по
която ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на тази наредба. 

6.5. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай, че документите не се
подават лично от кандидата. 

6.6. Удостоверение за признаване на групата/организацията на производители - важи за
кандидати групи/организации на производители. 

6.7. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на
настоящата наредба. 

6.8. Декларация по образец, посочен в Приложение № 2 за изчисление на минималния
стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към
момента на кандидатстване - не важи за признати групи производители и признати
организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, които не са
земеделски стопани.



6.9. Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на
групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията -
важи за кандидати признати групи/организации на производители.



6.10. Регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., и анкетни
формуляри към нея. Към анкетните формуляри се прилага опис, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват
животни. – не важи за юридически лица, които не са земеделски стопани,а за признати
групи/организации на производители се изискват на всички членове, в случай че се
преработва собствена суровина.



6.11. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и
12 ЗСПЗЗ , която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен
обем. - важи в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата
към датата на кандидатстване стопанска година.
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6.12. Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че ползвателят на
помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане.



6.13. Декларация в оригинал по чл. 8, ал. 5, т. 1 . 
6.14. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на
икономиката и енергетиката). 

6.15. Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, и таблиците от
бизнес плана в електронен формат по образец. 

6.16. Баланс, справка ДМА, отчет за приходи и разходи за предходната финансова година
или последен приключен междинен период (важи за кандидати юридически лица, с
изключение на кандидатите, посочени в чл. 8, ал. 4).



6.17. Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка
по вид на актив, дата и цена на придобиване. 

6.18. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на
суровините (важи в случаите, когато не се предвижда преработка на собствена
земеделска продукция) и/или декларация от кандидата с описани вид и количества на
суровините (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена
земеделска продукция) като доказателство, че са осигурени най-малко 50 % от
суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената му програма
за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, от
които най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената
програма за първата прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите,
включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани
земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Към договорите/писмата за
намерение, сключени или издадени от регистрани земеделски стопани, се прилагат копие
на актуална регистрационна карта на доставчика - земеделски стопанин, издадена по реда
на Наредба № 3 от 1999 г. (важи и в случаите, когато суровините се закупуват от
кланични пунктове).



6.19. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на
готовата продукция като доказателство, че е осигурена реализацията на най-малко 50 %
от продуктите на преработвателното предприятие съгласно производствената му
програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата
помощ, като в случаите на производство на гранулиран фураж договорите следва да
доказват осигурена реализация на 100 % от произведения гранулиран фураж съгласно
предвижданията на производствената програма за целия период на изпълнение на бизнес
плана.
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6.20. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната
среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична
оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на
значително отрицателно въздействие/решение по оценка за
съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда
(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
и/или Закона за водите (важи в случаите, когато издаването на документа се изисква
по ЗООС и/или по Закона за водите).



6.21. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на
инвестицията (важи в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот -
собственост на кандидата).



6.22. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за
кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи
предприятия считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е
учредено срочно право на строеж (важи в случай на кандидатстване за разходи по чл. 23,
ал. 1, т. 1).



6.23. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати
микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия
считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (важи в случай на
кандидатстване за разходи по чл. 23, ал. 1, т. 2, б. "а" и "б" и не се отнася за случаите
по чл. 23, ал. 2).



6.24. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата,
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи в случаите
на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и когато за
предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен
проект съгласно ЗУТ).



6.25. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или
"Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на ЗУТ и
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (важи в
случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното
извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ).



6.26. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че
проектът включва разходи за строително-монтажни работи). 

6.27. Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за
строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на
разрешение за строеж съгласно ЗУТ).



6.28. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на
разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-
монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно
ЗУТ).
6.29. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че
проектът включва разходи за преместваеми обекти). 
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6.30. Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес,
изготвен и заверен от правоспособно лице. 

6.31. Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите
и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или
регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското
законодателство.



6.32. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по чл. 26, ал. 2 - 7, изготвен и
съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в
случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или
енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса).



6.33. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на
суровините (важи в случаите, когато не се предвижда използване на биомаса, получена
в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) и/или
декларация от кандидата с описани вид и количества на суровините (важи в случаите,
когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или
преработвателната дейност на кандидата като доказателство, че са осигурени 100 на
сто от необходимите суровини за производството на биоенергия за собствени нужди на
преработвателното предприятие за целия период на изпълнение на бизнес плана (важи в
случаите на проекти, включващи инветиции по чл. 5, ал. 2).



6.34. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки - обект на
инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен
ДДС и срок за изпълнение (важи в случаите, когато кандидатът не се явява
възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП). В случаите на инвестиции за строително-
монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на
хартиен и електронен носител.



6.35. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане
на лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на
активи чрез финансов лизинг).



6.36. Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента,
срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на
оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в
левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите по чл. 30, ал. 10 и не се отнася при
кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима
собственост).В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите
се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен носител.



6.37. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат
наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на
активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени
от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 9 (важи в случаите по чл. 30,
ал. 11 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и
друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). В
случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и
количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен носител.
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6.38. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (важи в случаите, когато
кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП), а когато избраната
оферта не е с най-ниска цена - и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора
(важи в случаите по чл. 30, ал.11).



6.39. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане (важи в случай, че проектът включва
разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост).



6.40. Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по
проекта (важи в случай, че проектът включва разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11, извършени
преди подаване на заявлението за подпомагане от кандидат, който се явява
възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП).



6.41. Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната
форма и източник по образец съгласно приложение № 10 (важи за кандидати по чл. 32,
ал. 2).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
административно съответствие.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИТЕ Да Не

1.Допустимост на кандидата за предоставяне на  финансова помощ съгласно
изискванията на Чл. 7 на Наредба 20 от 27.10.2015 г.

2.Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Попово.

3.Дейностите по проекта съответстват с обхвата и условията по съответната
мярка от ПРСР.

4. Постоянен адрес за ФЛ и седалище за юридически лица съгласно
изискванията на Чл. 18, ал.1 на Наредба 22 от 14.12.2015 г.
5.Проектното предложение съответства на изискванията относно
продължителност на изпълнението, съгласно Насоките за кандидатстване.
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Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
6.Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на
разходите, посочени в Наредба 22 за съответната мярка от ПРСР и Насоките
за кандидатстване.

7.Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ по мярката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
допустимост на кандидата:

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

III.1. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

1.Проверка за основателност на  предложените разходи.

Моля попълнете  само т.1.1 или т. 1.2:

1.1.Кандидатът  е възложител по ЗОП  :
В случаите когато кандидатът е възложител по ЗОП е извършена проверка за основателност на
предложените разходи на база определените минимални и максимални  прагове определени в
насоките за кандидатстване по мярка …………………., в представеното проектно предложение
(заявление) кандидатът е спазил  изискването за :

1.1.1. Минимален размер на проекта - левовата равностойност на …………….:  да  не
1.1.5. Максимален размер на проекта - левовата равностойност на ……………:  да  не

1.1.6. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 4.10.2.4. от насоките за
кандидатстване:  да  не
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1.1.7. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 5.0 Общи изисквания по
мерките от СВОМР  на Сдружение „МИГ- Попово”:

 да  не

1.2. Кандидатът не е възложите по ЗОП:

1.2.1. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност надвишаваща 15 000 евро, на база на
представените оферти към пoдаденото проектно предложение (заявление) :

1.2.1.1. Кандидатът е представил минимум 3 запитвания изпратени до потенциални оференти:

 да  не

1.2.1.2.Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.1.3. Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.1.4.Сключеният предварителен договор с един от оферентите е определен на базата, на
посоченият в запитването критерий за оценка:

 да  не

1.2.2. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност под 15 000 евро, на база на представена
оферта към пoдаденото проектно предложение (заявление):
1.2.2.1. Кандидатът е представил минимум 1 запитване изпратено до потенциален оферент:

 да  не
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1.2.2.2.Приложената оферта съдържа следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.2.3. Приложената оферта е актуална към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.2.4.Приложено  е подписан  предварителен договор :  да  не

1.3. Допълнителен коментар:

III.2. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

2. Проверка за липса на двойно финансиране

Проверката за липса на двойно финансиране е извършена на база на представената декларация от
страна на кандидата:
2.2.Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по

друга програма :  да  не;
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2.2. Допълнителен коментар:

III.3. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

3. Проверка за наличие или липса на изкуствено създадени условия.

Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка
на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) :
3.1. В представените документи са констатирани изкуствено създадени условия съгласно
индикаторите (за изкуствено създадени условия ) определени в член 4 от Вътрешните правила за
работа на Комисия за административно съответствие и допустимост, Комисия за техническа
експертна оценка и класиране на кандидатите и Комисията за избор на проекти при
провеждане на процедури за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно
развитие на Сдружение «МИГ-Попово»:  да  не

3.2. Допълнителен коментар:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на изискванията за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.
3.Допълнителен коментар:
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ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:______________________________________

/име и подпис/

ДАТА:_______________

МЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ
НА ПРОЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Сдружение “МИГ – Попово”

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( заявлението):

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да Не

1.Заявлението за кандидатстване е получено в установеният срок за подаване.

2. Заявлението за кандидатстване е получен в 1 брой  оригинал на хартиен
носител, 1 брой копие (заверено от кандидата вярно с оригинала, подпис и
печат) на хартиен носител и 1 брой копие на електронен носител.
3. Заявлението за кандидатстване е попълнено и подписано от кандидата.

4. Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема
информация.
5. Документите за кандидатстване, които са представени на чужд език, са
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач ( ако е
приложимо за конкретният проект).

6. Приложени са всички изискуеми документи, съгласно съответната наредба
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярката:
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6.1 Бизнес план (по образец), включително на електронен носител,като таблицата от
бизнес плана са във формат „xls”



6.2 Копие от документ за самоличност на физическото лице или представляващия
юридическото лице/едноличния търговец



6.3 Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се
подават лично от кандидата



6.4 Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по
ПРСР



6.5 Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към
държавата, издадено от съответната териториална дирекция (ТД) на
Националната агенция по приходите (НАП) не по-рано от месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане



6.6 *Годишна данъчна декларация за предходната година, заверена от съответната ТД
на НАП



6.7 Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че
кандидатът е регистриран по ЗДДС



6.8 Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, издаденo от Регионалната
занаятчийска камара (за физически лица)



6.9 Декларация по чл.4а от Закона за малки и средни предприятия 
6.10 *Счетоводен баланс за последния отчетен период (за юридически лица и

еднолични търговци)


6.11 *Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период (за юридически
лица и еднолични търговци)



6.12 *Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за
последния отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци)



6.13 Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за
подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена



6.14 Копие от документ за собственост върху земя и/или сгради или учредено право на
строеж със срок не по-кратък от 6 години от датата на подаване на заявлението за
подпомагане (при извършване на строително-монтажни работи, за които се
изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)



6.15 Копие от документ за собственост или право на ползване или договор за наем на
земя и/или сгради, нотариално заверен и вписан в службата по вписванията при
съответния районен съд със срок не по-кратък от 6 години от датата на подаване
на заявлението за подпомагане (за всички разходи, с изключение на строително-
монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за
устройство на територията)
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6.16 Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на
въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за
опазване на околната среда

6.17 Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на
опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр.
73 от 11.09.2007г.) (само за проекти, включващи инвестиции в местата от
националната екологична мрежа Натура 2000)



6.18 Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от
неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община
(при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение
за строеж съгласно Закона за устройство на територията)



6.19 Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж,
придружено от копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-
монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за
устройство на територията)



6.20 В случаите по чл. 23, ал. 3 кандидатите представят най-малко три съпоставими
независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското
дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на
валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента
за всяка доставка/услуга, договорирани с един доставчик/изпълнител, на стойност,
по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част
от доставки/услуги,договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност
повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от
датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от
техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства,
машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и
специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни
лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното
им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да
могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи
от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от ЗКС.
Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не
се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при придобиване на патентни права и
лицензии. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти
съгласно приложение - 4а. Заверено копие от предварителни или окончателни
договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на
инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В





Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

44

договорите се описва ДДС.
6.21 В случаите по чл. 23, ал. 4 кандидатите представят една независима оферта в

оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се
попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на
издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с
референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за
всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000
евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги на обща стойност повече от
левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове
или евро с описан ДДС. Офертата се издава не по-късно от датата на сключване на
договора с избрания оферент и се придружава от техническа спецификация в
случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване,
съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника.
Оферентите - местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да
представят документ за правосубектност съгласно националното им
законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да
могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи
от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от ЗКС.
Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не
се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при придобиване на патентни права и
лицензии. Офертата се придружава от направено запитване за оферта съгласно
приложение № 4а, заверено копие от предварителни или окончателни договори за
услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с
определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва
ДДС



6.22 Заверени копия на предварителни или окончателни договори за доставки или
услуги на стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро.

6.23 Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска
цена



6.24 Копие от технологичен проект в случаите на технологичен процес със схема и
описание на процеса



6.25 Копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с консултации, хонорари
за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и
въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на
рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и
лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта (при
кандидатстване за финансиране на тези услуги), когато те са извършени преди
подаване на заявлението за подпомагане



6.26 Копия от разписки и/или фактури за предоставяне на услуги, свързани с
консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери (в случаите когато
има разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане
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6.27 Количествено стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен
носител



6.28 Декларация относно обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96,
параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25
юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности



6.29 Декларация за нередности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
административно съответствие.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИТЕ Да Не

1.Допустимост на кандидата за предоставяне на  финансова помощ съгласно
изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015 г.

2.Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Попово.

3.Дейностите по проекта съответстват с обхвата и условията по съответната
мярка от ПРСР.

4. Постоянен адрес за ФЛ и седалище за юридически лица съгласно
изискванията на Чл. 18, ал.1 на Наредба 22 от 14.12.2015 г.
5.Проектното предложение съответства на изискванията относно
продължителност на изпълнението, съгласно Насоките за кандидатстване.
Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
6.Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на
разходите, посочени в Наредба 22 за съответната мярка от ПРСР и Насоките
за кандидатстване.

7.Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ по мярката.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
допустимост на кандидата:

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

III.1. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

1.Проверка за основателност на  предложените разходи.

Моля попълнете  само т.1.1 или т. 1.2:

1.1.Кандидатът  е възложител по ЗОП  :
В случаите когато кандидатът е възложител по ЗОП е извършена проверка за основателност на
предложените разходи на база определените минимални и максимални  прагове определени в
насоките за кандидатстване по мярка …………………., в представеното проектно предложение
(заявление) кандидатът е спазил  изискването за :

1.1.1. Минимален размер на проекта - левовата равностойност на …………….:  да  не
1.1.8. Максимален размер на проекта - левовата равностойност на ……………:  да  не

1.1.9. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 4.10.2.4. от насоките за
кандидатстване:  да  не

1.1.10. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 5.0 Общи изисквания по
мерките от СВОМР  на Сдружение „МИГ- Попово”:

 да  не
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1.2. Кандидатът не е възложите по ЗОП:

1.2.1. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност надвишаваща 15 000 евро, на база на
представените оферти към пoдаденото проектно предложение (заявление) :

1.2.1.1. Кандидатът е представил минимум 3 запитвания изпратени до потенциални оференти:

 да  не

1.2.1.2.Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.1.3. Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.1.4.Сключеният предварителен договор с един от оферентите е определен на базата, на
посоченият в запитването критерий за оценка:

 да  не
1.2.2. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност под 15 000 евро, на база на представена
оферта към пoдаденото проектно предложение (заявление):
1.2.2.1. Кандидатът е представил минимум 1 запитване изпратено до потенциален оферент:

 да  не

1.2.2.2.Приложената оферта съдържа следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
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на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.2.3. Приложената оферта е актуална към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.2.4.Приложено  е подписан  предварителен договор :  да  не

1.3. Допълнителен коментар:

III.2. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

2. Проверка за липса на двойно финансиране

Проверката за липса на двойно финансиране е извършена на база на представената декларация от
страна на кандидата:
2.3.Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по

друга програма :  да  не;

2.2. Допълнителен коментар:
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III.3. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

3. Проверка за наличие или липса на изкуствено създадени условия.

Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка
на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) :
3.1. В представените документи са констатирани изкуствено създадени условия съгласно
индикаторите (за изкуствено създадени условия ) определени в член 4 от Вътрешните правила за
работа на Комисия за административно съответствие и допустимост, Комисия за техническа
експертна оценка и класиране на кандидатите и Комисията за избор на проекти при
провеждане на процедури за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно
развитие на Сдружение «МИГ-Попово»:  да  не

3.2. Допълнителен коментар:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на изискванията за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.
3.Допълнителен коментар:

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:______________________________________

/име и подпис/

ДАТА:_______________
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МЯРКА 7.2 “„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ

ИНФРАСТРУКТУРА“
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

НА ПРОЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( заявлението):

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да Не

1.Заявлението за кандидатстване е получено в установеният срок за подаване.

2. Заявлението за кандидатстване е получен в 1 брой  оригинал на хартиен
носител, 1 брой копие (заверено от кандидата вярно с оригинала, подпис и
печат) на хартиен носител и 1 брой копие на електронен носител.
3. Заявлението за кандидатстване е попълнено и подписано от кандидата.

4. Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема
информация.
5. Документите за кандидатстване, които са представени на чужд език, са
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач ( ако е
приложимо за конкретният проект).

6. Приложени са всички изискуеми документи, съгласно съответната наредба
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярката:
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6.1. Заявление за подпомагане на хартиен и в електронен формат по образец 
6.2. Таблица за допустими инвестиции на хартиен и в електронен формат по образец. 
6.3. Декларация в оригинал по чл.19 и 20 от Закона за защита на личните данни. 
6.4. Декларация за нередности в оригинал. 
6.5. Декларация в оригинал съгласно приложение № 4 към чл. 7, ал. 3, т. 1 и 2 
6.6. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по
която ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на тази наредба. 

6.7. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай, че документите не се
подават лично от кандидата или заповед на кмета за кандидати общини. 

6.8. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на
настоящата наредба. 

6.9. Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор (не се изисква за
кандидати общини) 

6.10. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от месеца,
предхождащ датата на подаване на заявлението (не се изисква за кандидати общини) 

6.11.Решение на общото събрание на читалището за кандидатстване по реда на
настоящата наредба 

6.12.Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящата наредба 
6.13. Решение на общинския съвет, че дейностите, включени в проектите, съответстват
на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община 

6.14. При одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие дейностите,
включени в проектите, трябва да бъдат съгласувани с одобрената стратегия, декларация
от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група и/или
местна инициативна рибарска група



6.15. Копие от регистрация по БУЛСТАТ 
6.16. Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че ползвателят на
помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане



6.17. Удостоверение, издадено от Агенция „Митници“, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване
на заявлението за подпомагане



6.18. Декларация в оригинал по чл. 3 и 4 ЗМСП и справката за обобщените параметри на
предприятието, което подава декларация (по образец, утвърден от министъра на
икономиката и енергетиката) – важи за кандидати читалища и ЮЛНЦ



6.19. Справка за дълготрайните активи или инвентарна книга към датата на подаване на
заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване
(важи за проекти, включващи инвестиции за закупуване на оборудване и/или
обзавеждане и/или транспортни средства и/или мобилни обекти)
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6.20. Влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие или писмо,
издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което
се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, респективно се
съгласува планът/програмата/проектът и/или разрешително за водовземане и/или
разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите



6.21. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на
инвестицията (важи в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот –
собственост на кандидата)



6.22. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 10 години, считано
от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на
строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, за
които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията



6.23. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 10 години, считано от датата
на подаване на заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи за
закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или обновяване на
сгради и/или помещения и строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване
на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията



6.24. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата,
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи, в случай че
проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване
не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на
територията). За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни
ценности и графично и фотозаснемане на обекта и съгласувателно становище, издадено
от Министерството на културата



6.25. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или
„Работен проект“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (важи, в случай че проектът
включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква
одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията)



6.26. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи, в случай че
проектът включва разходи за строително-монтажни работи). За инвестиционни
проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, за дейности по
реставрация количествените сметки трябва да са заверени от лица, вписани в регистъра
по чл. 165 от Закона за културното наследство



6.27. Разрешение за строеж (важи в случай че проектът включва разходи за строително-
монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за
строеж съгласно ЗУТ)



6.28. Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното
намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи, в
случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се
изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ)
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6.29. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи, в случай че
проектът включва разходи за преместваеми обекти и елементи на градското
обзавеждане)



6.30. Заверени количествено-стойностни сметки на хартиен носител и на електронен
носител във формат „xls“ 

6.31. Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност
(само в случаите, когато дейността включва – реконструкция и/или рехабилитация и/или
ремонт и/или реставрация и/или обновяване)



6.32. Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат
върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23
от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
(изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни
ценности)



6.33. Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите
и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или
регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското
законодателство



6.34. Предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки – обект на
инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен
ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи
към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен
носител



6.35. Заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно
изискванията по Закона за обществените поръчки процедура за изпълнение на
дейностите по проекта (важи, в случай че проектът включва разходи по чл. 29, ал. 1, т. 4,
извършени преди подаване на заявлението за подпомагане от кандидат, който се явява
възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки)



6.36. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане
на лизинговите вноски (важи, в случай че проектът включва разходи за закупуване на
активи чрез финансов лизинг)



6.37. Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента,
срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на
оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в
левове или евро, с посочен ДДС (важи в случаите по чл. 29, ал. 9). В случаите на
инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-
стойностни сметки на хартиен и електронен носител във формат „xls“



6.38. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат
наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на
активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС. Кандидатът
представя запитване за оферта по образец съгласно приложение № 7(важи в случаите по
чл. 29, ал. 10).В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите
се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен носител
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6.39. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта
не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му 

6.40. В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят
документ за правосубектност съгласно националното им законодателство 

6.41. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които имат най-малко
следното минимално съдържание – наименование на офертата, срок на валидност на
офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо
предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС (важи в случаите на чл. 29,
ал. 15 – 18)



6.42. Решение за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с
включена обосновка за мотивите, обосновали избора (важи в случаите на чл. 29, ал. 15 –
18)



6.43. Анализ за социално-икономическите ползи за развитието на селския район,
устойчивостта на инвестицията и анализ разходи-ползи (финансов анализ) по образец
съгласно приложение № 6



6.44. Индивидуален анализ ползи-разходи за съответния регион (изготвен в съответствие
с Ръководство за Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти 2014 – 2020 г.,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf (важи за
кандидати ВиК оператори)



6.45. Декларация, подписана от кандидата, в която се изброяват подадени проектни
предложения за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия
с Оперативна програма „Региони в растеж“, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014 – 2020“ и Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (само в случаите на подадени проектни предложения)



6.46. Решение на компетентния орган на ВиК оператора за кандидатстване по реда на
тази наредба. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
административно съответствие.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:
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II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИТЕ Да Не

1.Допустимост на кандидата за предоставяне на  финансова помощ съгласно
изискванията на Чл. 7 на Наредба 20 от 27.10.2015 г.

2.Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Попово.

3.Дейностите по проекта съответстват с обхвата и условията по съответната
мярка от ПРСР.

4. Постоянен адрес за ФЛ и седалище за юридически лица съгласно
изискванията на Чл. 18, ал.1 на Наредба 22 от 14.12.2015 г.
5.Проектното предложение съответства на изискванията относно
продължителност на изпълнението, съгласно Насоките за кандидатстване.
Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
6.Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на
разходите, посочени в Наредба 22 за съответната мярка от ПРСР и Насоките
за кандидатстване.

7.Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ по мярката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
допустимост на кандидата:

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

III.1. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

1.Проверка за основателност на  предложените разходи.

Моля попълнете  само т.1.1 или т. 1.2:
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1.1.Кандидатът  е възложител по ЗОП  :
В случаите когато кандидатът е възложител по ЗОП е извършена проверка за основателност на
предложените разходи на база определените минимални и максимални  прагове определени в
насоките за кандидатстване по мярка …………………., в представеното проектно предложение
(заявление) кандидатът е спазил  изискването за :

1.1.1. Минимален размер на проекта - левовата равностойност на …………….:  да  не
1.1.11. Максимален размер на проекта - левовата равностойност на ……………:  да  не

1.1.12. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 4.10.2.4. от насоките за
кандидатстване:  да  не

1.1.13. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 5.0 Общи изисквания по
мерките от СВОМР  на Сдружение „МИГ- Попово”:

 да  не

1.2. Кандидатът не е възложите по ЗОП:

1.2.1. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност надвишаваща 15 000 евро, на база на
представените оферти към пoдаденото проектно предложение (заявление) :

1.2.1.1. Кандидатът е представил минимум 3 запитвания изпратени до потенциални оференти:

 да  не

1.2.1.2.Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.1.3. Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не
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1.2.1.4.Сключеният предварителен договор с един от оферентите е определен на базата, на
посоченият в запитването критерий за оценка:

 да  не

1.2.2. В случаите когато кандидатът нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност под 15 000 евро, на база на представена
оферта към пoдаденото проектно предложение (заявление):
1.2.2.1. Кандидатът е представил минимум 1 запитване изпратено до потенциален оферент:

 да  не
1.2.2.2.Приложената оферта съдържа следните задължителни реквизити:

1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.2.3. Приложената оферта е актуална към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.2.4.Приложено  е подписан  предварителен договор :  да  не

1.3. Допълнителен коментар:
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III.2. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

2. Проверка за липса на двойно финансиране

Проверката за липса на двойно финансиране е извършена на база на представената декларация от
страна на кандидата:
2.4.Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по

друга програма :  да  не;

2.2. Допълнителен коментар:

III.3. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

3. Проверка за наличие или липса на изкуствено създадени условия.

Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка
на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) :
3.1. В представените документи са констатирани изкуствено създадени условия съгласно
индикаторите (за изкуствено създадени условия ) определени в член 4 от Вътрешните правила за
работа на Комисия за административно съответствие и допустимост, Комисия за техническа
експертна оценка и класиране на кандидатите и Комисията за избор на проекти при
провеждане на процедури за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно
развитие на Сдружение «МИГ-Попово»:  да  не

3.2. Допълнителен коментар:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на изискванията за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия.
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2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.
3.Допълнителен коментар:

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:______________________________________

/име и подпис/

ДАТА:_______________

МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ”

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ
НА ПРОЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Сдружение “МИГ – Попово”

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( заявлението):

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да Не

1.Заявлението за кандидатстване е получено в установеният срок за подаване.

2. Заявлението за кандидатстване е получен в 1 брой  оригинал на хартиен
носител, 1 брой копие (заверено от кандидата вярно с оригинала, подпис и
печат) на хартиен носител и 1 брой копие на електронен носител.
3. Заявлението за кандидатстване е попълнено и подписано от кандидата.

4. Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема
информация.
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5. Документите за кандидатстване, които са представени на чужд език, са
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач ( ако е
приложимо за конкретният проект).

6. Приложени са всички изискуеми документи, съгласно съответната наредба
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярката:

6.1. Копие от документ за самоличност  на представляващия юридическото лице с
нестопанска цел (ЮЛНЦ) или кмета на общината;



6.2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават
лично от кандидата или заповед на кмета на общината;



6.3. Копие от решение на Общинската избирателна комисия; 
6.4. *Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по ПРСР 2007-
2013г.;



6.5. *Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор; 
6.6. *Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от месеца
предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.



6.7. *Копие от регистрация по БУЛСТАТ. 
6.8. *Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидата няма
просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му –
оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.



6.9. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че
кандидатът е регистриран по ЗДДС;



6.10. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите
на общинския план за развитие;



6.11.*Счетоводен баланс за последния отчетен период; 
6.12. *Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период заедно със справка
за приходите и разходите по видове икономически дейности;



6.13. *Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за
последния отчетен период;



6.14. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за
подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена или
инвентарна книга;



6.15. Копие от документ за собственост и/или ползване, договор за наем на
сградите/помещенията и/или друга недвижима собственост, които ще се обновяват
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и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването – за инвестиции
за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или
обновяване на сградите и/или помещенията, за които не се изисква разрешение за
строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко
6 години след датата на кандидатстване.

6.16. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие
върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната
среда;



6.17. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на
опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от
11.09.2007г.), само за проекти, включващи инвестиции в местата от националната
екологична мрежа Натура 2000;



6.18. Копие от одобрен, идеен и/или технически/работен проект с количествени сметки
на проектантите към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено
от съответната община, заедно с документ за собственост на земята/сградата, където ще
се извършват строително-монтажните работи или учредено право на строеж за срок не
по-малък от 6 години след датата на кандидатстване (при извършване на строително-
монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за
устройство на територията);



6.19. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж,
придружено с архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни
работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на
територията);



6.20. Кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1,
ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 20, ал. 5 - най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се
попълва за оферти, подадени от НСЗЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-
голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от
доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече
от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове
или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на
договора с избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите
на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения,
включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни
лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а
оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство. Изискването за вписване в търговския
регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на
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строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в
Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение
№ 3а. Кандидатите посочват избрания оферент.
6.21.  За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или
чл. 1, ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 20, ал. 6 - една независима оферта в оригинал,
която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти,
подадени от НСЗЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на
основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-
голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от
доставки/услуги, договорени с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от
левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или
евро с описан ДДС. Офертата се издава не по-късно от датата на сключване на договора
с избрания оферент и се придружава от техническа спецификация в случаите на
закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително
компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да
са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите -
чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно
националното им законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към
Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни
работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен
професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите
(ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни
работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се
придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 3а.
Кандидатите посочват избрания оферент.



6.22. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл.
1, ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 20, ал. 5 - обосновка във всеки един от случаите,
когато не е избрана офертата с най-ниска цена.



6.23.Копия от договори, разписки и/или фактури за предоставени услуги за подготовка
на проекта по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква "а" при кандидатстване за финансиране на тези
услуги, когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.



6.24. Анализ на приходите и разходите на проекта 

6.25. Количествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен
носител.



6.26. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (за кандидати юридически лица с нестопанска
цел).



6.27. Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
административно съответствие.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИТЕ Да Не

1.Допустимост на кандидата за предоставяне на  финансова помощ съгласно

изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по
чл. 20, ал. 1, т. 3, буква "а", извършени преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от
кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП).

6.28. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл.
1, ал. 4 НВМОП - заверено копие от предварителни или окончателни договори за
услуги, работи, доставки - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в
левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС. Доставчиците или изпълнителите
по договорите трябва да бъдат регистрирани за местни лица в търговския регистър към
Агенцията по вписванията, а чуждестранните лица трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на
строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в
Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.



6.29.*Декларация относно обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96,
параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни
2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските
общности



6.30. Декларация за нередности. 
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изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015 г.

2.Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Попово.

3.Дейностите по проекта съответстват с обхвата и условията по съответната
мярка от ПРСР.

4. Постоянен адрес за ФЛ и седалище за юридически лица съгласно
изискванията на Чл. 18, ал.1 на Наредба 22 от 14.12.2015 г.
5.Проектното предложение съответства на изискванията относно
продължителност на изпълнението, съгласно Насоките за кандидатстване.
Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
6.Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на
разходите, посочени в Наредба 22 за съответната мярка от ПРСР и Насоките
за кандидатстване.

7.Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната
финансова помощ по мярката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
допустимост на кандидата:

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

III.1. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

1.Проверка за основателност на  предложените разходи.

Моля попълнете  само т.1.1 или т. 1.2:

1.1.Кандидатът  е възложител по ЗОП  :
В случаите когато кандидатът е възложител по ЗОП е извършена проверка за основателност на
предложените разходи на база определените минимални и максимални  прагове определени в
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насоките за кандидатстване по мярка …………………., в представеното проектно предложение
(заявление) кандидатът е спазил  изискването за :

1.1.1. Минимален размер на проекта - левовата равностойност на …………….:  да  не
1.1.14. Максимален размер на проекта - левовата равностойност на ……………:  да  не

1.1.15. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 4.10.2.4. от насоките за
кандидатстване:  да  не

1.1.16. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 5.0 Общи изисквания по
мерките от СВОМР  на Сдружение „МИГ- Попово”:

 да  не

1.2. Кандидатът не е възложите по ЗОП:

1.2.1. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност надвишаваща 15 000 евро, на база на
представените оферти към пoдаденото проектно предложение (заявление) :

1.2.1.1. Кандидатът е представил минимум 3 запитвания изпратени до потенциални оференти:

 да  не

1.2.1.2.Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.1.3. Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.1.4.Сключеният предварителен договор с един от оферентите е определен на базата, на
посоченият в запитването критерий за оценка:
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 да  не

1.2.2. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност под 15 000 евро, на база на представена
оферта към пoдаденото проектно предложение (заявление):
1.2.2.1. Кандидатът е представил минимум 1 запитване изпратено до потенциален оферент:

 да  не
1.2.2.2.Приложената оферта съдържа следните задължителни реквизити:

1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.2.3. Приложената оферта е актуална към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.2.4.Приложено  е подписан  предварителен договор :  да  не

1.3. Допълнителен коментар:

III.2. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

2. Проверка за липса на двойно финансиране



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

67

Проверката за липса на двойно финансиране е извършена на база на представената декларация от
страна на кандидата:
2.5.Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по

друга програма :  да  не;

2.2. Допълнителен коментар:

III.3. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

3. Проверка за наличие или липса на изкуствено създадени условия.

Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка
на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) :
3.1. В представените документи са констатирани изкуствено създадени условия съгласно
индикаторите (за изкуствено създадени условия ) определени в член 4 от Вътрешните правила за
работа на Комисия за административно съответствие и допустимост, Комисия за техническа
експертна оценка и класиране на кандидатите и Комисията за избор на проекти при
провеждане на процедури за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно
развитие на Сдружение «МИГ-Попово»:  да  не

3.2. Допълнителен коментар:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на изискванията за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.
3.Допълнителен коментар:
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ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:______________________________________

/име и подпис/

ДАТА:_______________

МЯРКА 21 „СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО“
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

НА ПРОЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( заявлението):

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да Не

1.Заявлението за кандидатстване е получено в установеният срок за подаване.

2. Заявлението за кандидатстване е получен в 1 брой  оригинал на хартиен
носител, 1 брой копие (заверено от кандидата вярно с оригинала, подпис и
печат) на хартиен носител и 1 брой копие на електронен носител.
3. Заявлението за кандидатстване е попълнено и подписано от кандидата.

4. Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема
информация.
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5. Документите за кандидатстване, които са представени на чужд език, са
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач ( ако е
приложимо за конкретният проект).

6. Приложени са всички изискуеми документи, съгласно съответната наредба
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярката:

6.1. Копие от документ за самоличност  на представляващия юридическото лице с
нестопанска цел (ЮЛНЦ) или кмета на общината;



6.2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават
лично от кандидата или заповед на кмета на общината;



6.3. Копие от решение на Общинската избирателна комисия; 
6.4. *Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по ПРСР 2007-2013г.; 
6.5. *Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор; 
6.6. *Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от месеца
предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.



6.7. *Копие от регистрация по БУЛСТАТ. 
6.8. *Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидата няма
просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му –
оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.



6.9. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че
кандидатът е регистриран по ЗДДС;



6.10. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
общинския план за развитие;



6.11.*Счетоводен баланс за последния отчетен период; 
6.12. *Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период заедно със справка за
приходите и разходите по видове икономически дейности;



6.13. *Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за
последния отчетен период;



6.14. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за
подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена или инвентарна
книга;



6.15. Копие от документ за собственост и/или ползване, договор за наем на
сградите/помещенията и/или друга недвижима собственост, които ще се обновяват и/или в
които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването – за инвестиции за
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закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или
обновяване на сградите и/или помещенията, за които не се изисква разрешение за строеж
съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 6 години
след датата на кандидатстване.

6.16. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие
върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната
среда;



6.17. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на
опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), само
за проекти, включващи инвестиции в местата от националната екологична мрежа Натура
2000;



6.18. Копие от одобрен, идеен и/или технически/работен проект с количествени сметки на
проектантите към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от
съответната община, заедно с документ за собственост на земята/сградата, където ще се
извършват строително-монтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-
малък от 6 години след датата на кандидатстване (при извършване на строително-
монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за
устройство на територията);



6.19. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж,
придружено с архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи,
за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на
територията);



6.20. Кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал.
4 НВМОП, в случаите по чл. 20, ал. 5 - най-малко три съпоставими независими оферти в
оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за
оферти, подадени от НСЗЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги,
договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата
равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с
описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с
избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване
на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен
софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в
търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица,
трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им
законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по
вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на
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строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените
запитвания за оферти съгласно приложение № 3а. Кандидатите посочват избрания
оферент.
6.21.  За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 20, ал. 6 - една независима оферта в оригинал, която
съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени
от НСЗЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат
на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на
предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги,
договорени с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата
равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с
описан ДДС. Офертата се издава не по-късно от датата на сключване на договора с
избрания оферент и се придружава от техническа спецификация в случаите на закупуване
на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен
софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в
търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица,
трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им
законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по
вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на
строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените
запитвания за оферти съгласно приложение № 3а. Кандидатите посочват избрания
оферент.



6.22. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1,
ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 20, ал. 5 - обосновка във всеки един от случаите, когато не
е избрана офертата с най-ниска цена.



6.23.Копия от договори, разписки и/или фактури за предоставени услуги за подготовка на
проекта по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква "а" при кандидатстване за финансиране на тези услуги,
когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.



6.24. Анализ на приходите и разходите на проекта 

6.25. Количествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен
носител.



6.26. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (за кандидати юридически лица с нестопанска цел). 

6.27. Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно
изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
административно съответствие.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИТЕ Да Не

1.Допустимост на кандидата за предоставяне на  финансова помощ съгласно
изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015 г.

2.Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Попово.

20, ал. 1, т. 3, буква "а", извършени преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от
кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП).

6.28. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 НВМОП - заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги,
работи, доставки - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или
евро и срок. В договорите се описва ДДС. Доставчиците или изпълнителите по договорите
трябва да бъдат регистрирани за местни лица в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а чуждестранните лица трябва да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да
извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната
категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.



6.29.*Декларация относно обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф
2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно
финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности



6.30. Декларация за нередности. 
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3.Дейностите по проекта съответстват с обхвата и условията по съответната
мярка от ПРСР.

4. Постоянен адрес за ФЛ и седалище за юридически лица съгласно
изискванията на Чл. 18, ал.1 на Наредба 22 от 14.12.2015 г.
5.Проектното предложение съответства на изискванията относно
продължителност на изпълнението, съгласно Насоките за кандидатстване.
Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
6.Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на
разходите, посочени в Наредба 22 за съответната мярка от ПРСР и Насоките
за кандидатстване.

7.Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ по мярката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
допустимост на кандидата:

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

III.1. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

1.Проверка за основателност на  предложените разходи.

Моля попълнете  само т.1.1 или т. 1.2:

1.1.Кандидатът  е възложител по ЗОП  :
В случаите когато кандидатът е възложител по ЗОП е извършена проверка за основателност на
предложените разходи на база определените минимални и максимални  прагове определени в
насоките за кандидатстване по мярка …………………., в представеното проектно предложение
(заявление) кандидатът е спазил  изискването за :
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1.1.1. Минимален размер на проекта - левовата равностойност на …………….:  да  не
1.1.17. Максимален размер на проекта - левовата равностойност на ……………:  да  не

1.1.18. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 4.10.2.4. от насоките за
кандидатстване:  да  не

1.1.19. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 5.0 Общи изисквания по
мерките от СВОМР  на Сдружение „МИГ- Попово”:

 да  не

1.2. Кандидатът не е възложите по ЗОП:

1.2.1. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност надвишаваща 15 000 евро, на база на
представените оферти към пoдаденото проектно предложение (заявление) :

1.2.1.1. Кандидатът е представил минимум 3 запитвания изпратени до потенциални оференти:

 да  не

1.2.1.2.Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.1.3. Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.1.4.Сключеният предварителен договор с един от оферентите е определен на базата, на
посоченият в запитването критерий за оценка:

 да  не
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1.2.2. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност под 15 000 евро, на база на представена
оферта към пoдаденото проектно предложение (заявление):
1.2.2.1. Кандидатът е представил минимум 1 запитване изпратено до потенциален оферент:

 да  не

1.2.2.2.Приложената оферта съдържа следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не
1.2.2.3. Приложената оферта е актуална към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.2.4.Приложено  е подписан  предварителен договор :  да  не

1.3. Допълнителен коментар:

III.2. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

2. Проверка за липса на двойно финансиране
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Проверката за липса на двойно финансиране е извършена на база на представената декларация от
страна на кандидата:
2.6.Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по

друга програма :  да  не;

2.2. Допълнителен коментар:

III.3. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

3. Проверка за наличие или липса на изкуствено създадени условия.

Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка
на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) :
3.1. В представените документи са констатирани изкуствено създадени условия съгласно
индикаторите (за изкуствено създадени условия ) определени в член 4 от Вътрешните правила за
работа на Комисия за административно съответствие и допустимост, Комисия за техническа
експертна оценка и класиране на кандидатите и Комисията за избор на проекти при
провеждане на процедури за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно
развитие на Сдружение «МИГ-Попово»:  да  не

3.2. Допълнителен коментар:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на изискванията за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.
3.Допълнителен коментар:
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ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:______________________________________

/име и подпис/

ДАТА:_______________

МЯРКА 22 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПОСТИГАНЕ НА

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО“
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

НА ПРОЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( заявлението):

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да Не

1.Заявлението за кандидатстване е получено в установеният срок за подаване.

2. Заявлението за кандидатстване е получен в 1 брой  оригинал на хартиен
носител, 1 брой копие (заверено от кандидата вярно с оригинала, подпис и
печат) на хартиен носител и 1 брой копие на електронен носител.
3. Заявлението за кандидатстване е попълнено и подписано от кандидата.

4. Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема
информация.
5. Документите за кандидатстване, които са представени на чужд език, са
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач ( ако е
приложимо за конкретният проект).
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6. Приложени са всички изискуеми документи, съгласно съответната наредба
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярката:

6.1. Копие от документ за самоличност  на представляващия юридическото лице с
нестопанска цел (ЮЛНЦ) или кмета на общината;



6.2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават
лично от кандидата или заповед на кмета на общината;



6.3. Копие от решение на Общинската избирателна комисия; 
6.4. *Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по ПРСР 2007-2013г.; 
6.5. *Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор; 
6.6. *Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от месеца
предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.



6.7. *Копие от регистрация по БУЛСТАТ. 
6.8. *Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидата няма
просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му –
оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.



6.9. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че
кандидатът е регистриран по ЗДДС;



6.10. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
общинския план за развитие;



6.11.*Счетоводен баланс за последния отчетен период; 
6.12. *Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период заедно със справка за
приходите и разходите по видове икономически дейности;



6.13. *Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за
последния отчетен период;



6.14. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за
подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена или инвентарна
книга;



6.15. Копие от документ за собственост и/или ползване, договор за наем на
сградите/помещенията и/или друга недвижима собственост, които ще се обновяват и/или в
които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването – за инвестиции за
закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или
обновяване на сградите и/или помещенията, за които не се изисква разрешение за строеж
съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 6 години
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след датата на кандидатстване.

6.16. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие
върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната
среда;



6.17. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на
опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), само
за проекти, включващи инвестиции в местата от националната екологична мрежа Натура
2000;



6.18. Копие от одобрен, идеен и/или технически/работен проект с количествени сметки на
проектантите към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от
съответната община, заедно с документ за собственост на земята/сградата, където ще се
извършват строително-монтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-
малък от 6 години след датата на кандидатстване (при извършване на строително-
монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за
устройство на територията);



6.19. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж,
придружено с архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи,
за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на
територията);



6.20. Кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал.
4 НВМОП, в случаите по чл. 20, ал. 5 - най-малко три съпоставими независими оферти в
оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за
оферти, подадени от НСЗЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги,
договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата
равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с
описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с
избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване
на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен
софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в
търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица,
трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им
законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по
вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на
строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените
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запитвания за оферти съгласно приложение № 3а. Кандидатите посочват избрания
оферент.
6.21.  За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 20, ал. 6 - една независима оферта в оригинал, която
съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени
от НСЗЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат
на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на
предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги,
договорени с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата
равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с
описан ДДС. Офертата се издава не по-късно от датата на сключване на договора с
избрания оферент и се придружава от техническа спецификация в случаите на закупуване
на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен
софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в
търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица,
трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им
законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по
вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на
строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се придружават от направените
запитвания за оферти съгласно приложение № 3а. Кандидатите посочват избрания
оферент.



6.22. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1,
ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 20, ал. 5 - обосновка във всеки един от случаите, когато не
е избрана офертата с най-ниска цена.



6.23.Копия от договори, разписки и/или фактури за предоставени услуги за подготовка на
проекта по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква "а" при кандидатстване за финансиране на тези услуги,
когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.



6.24. Анализ на приходите и разходите на проекта 

6.25. Количествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен
носител.



6.26. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (за кандидати юридически лица с нестопанска цел). 

6.27. Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно
изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл.
20, ал. 1, т. 3, буква "а", извършени преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за подпомагане на такива разходи от
кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
административно съответствие.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИТЕ Да Не

1.Допустимост на кандидата за предоставяне на  финансова помощ съгласно
изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015 г.

2.Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ- Попово.

3.Дейностите по проекта съответстват с обхвата и условията по съответната
мярка от ПРСР.

НВМОП).

6.28. За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1,
ал. 4 НВМОП - заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги,
работи, доставки - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или
евро и срок. В договорите се описва ДДС. Доставчиците или изпълнителите по договорите
трябва да бъдат регистрирани за местни лица в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а чуждестранните лица трябва да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да
извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната
категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.



6.29.*Декларация относно обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф
2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно
финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности



6.30. Декларация за нередности. 
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4. Постоянен адрес за ФЛ и седалище за юридически лица съгласно
изискванията на Чл. 18, ал.1 на Наредба 22 от 14.12.2015 г.
5.Проектното предложение съответства на изискванията относно
продължителност на изпълнението, съгласно Насоките за кандидатстване.
Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
6.Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на
разходите, посочени в Наредба 22 за съответната мярка от ПРСР и Насоките
за кандидатстване.

7.Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ по мярката.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за
допустимост на кандидата:

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за
административно съответствие и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.

3.Допълнителен коментар:

III.1. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

1.Проверка за основателност на  предложените разходи.

Моля попълнете  само т.1.1 или т. 1.2:

1.1.Кандидатът  е възложител по ЗОП  :
В случаите когато кандидатът е възложител по ЗОП е извършена проверка за основателност на
предложените разходи на база определените минимални и максимални  прагове определени в
насоките за кандидатстване по мярка …………………., в представеното проектно предложение
(заявление) кандидатът е спазил  изискването за :

1.1.1. Минимален размер на проекта - левовата равностойност на …………….:  да  не
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1.1.20. Максимален размер на проекта - левовата равностойност на ……………:  да  не

1.1.21. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 4.10.2.4. от насоките за
кандидатстване:  да  не

1.1.22. Предложените разходи  са допустими спрямо определените в т. 5.0 Общи изисквания по
мерките от СВОМР  на Сдружение „МИГ- Попово”:

 да  не

1.2. Кандидатът не е възложите по ЗОП:

1.2.1. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за
основателност на предложените разходи на стойност надвишаваща 15 000 евро, на база на
представените оферти към пoдаденото проектно предложение (заявление) :

1.2.1.1. Кандидатът е представил минимум 3 запитвания изпратени до потенциални оференти:

 да  не

1.2.1.2.Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не

1.2.1.3. Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.1.4.Сключеният предварителен договор с един от оферентите е определен на базата, на
посоченият в запитването критерий за оценка:

 да  не

1.2.2. В случаите когато кандидатът  нe е възложител по ЗОП е извършена проверка за



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

84

основателност на предложените разходи на стойност под 15 000 евро, на база на представена
оферта към пoдаденото проектно предложение (заявление):
1.2.2.1. Кандидатът е представил минимум 1 запитване изпратено до потенциален оферент:

 да  не

1.2.2.2.Приложената оферта съдържа следните задължителни реквизити:
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна
на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС;
4. Валидност на офертата.

 да  не
1.2.2.3. Приложената оферта е актуална към датата на подаване на проектното
предложение(заявление)

 да  не

1.2.2.4.Приложено  е подписан  предварителен договор :  да  не

1.3. Допълнителен коментар:

III.2. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

2. Проверка за липса на двойно финансиране



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

85

Проверката за липса на двойно финансиране е извършена на база на представената декларация от
страна на кандидата:
2.7.Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по

друга програма :  да  не;

2.2. Допълнителен коментар:

III.3. ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
РАЗХОДИ,  ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ И ИЗКУСТВЕНО
СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ:

Да Не

3. Проверка за наличие или липса на изкуствено създадени условия.

Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка
на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) :
3.1. В представените документи са констатирани изкуствено създадени условия съгласно
индикаторите (за изкуствено създадени условия ) определени в член 4 от Вътрешните правила за
работа на Комисия за административно съответствие и допустимост, Комисия за техническа
експертна оценка и класиране на кандидатите и Комисията за избор на проекти при
провеждане на процедури за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно
развитие на Сдружение «МИГ-Попово»:  да  не

3.2. Допълнителен коментар:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Да Не

1.Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на изискванията за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия.

2.Представеният формуляр не отговаря на критериите и изискванията за за
основателност на предложените разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия и трябва да бъде отхвърлен и върнат на
бенефициента.
3.Допълнителен коментар:
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ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:______________________________________

/име и подпис/

ДАТА:_______________

Приложение 8 към чл.3, ал.3
Образец на Искане за представяне на разяснения

ИСКАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И/ИЛИ РАЗЯСНЕНИЯ

Наименование на кандидата:
…………………………………

Адрес: …………………………
Телефон:

Регистрационен № на проектното предложение: РД 50-142/21.10.2016/…………………….

Номер и наименование на мярката: …………………………………………………….

Референтен № на процедурата: РД 50-142/21.10.2016/……………………………………….

УВАЖАЕМИ Г-Н …………,

Във връзка с подаденото от Вас проектно предложение по горепосочената процедура за
представяне на безвъзмездна финансова помощ, моля да представите следните
документи/разяснения:

Следва да се направи подробно описание

Документите се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено
с гриф "Вярно с оригинала", и подпис на законния представител на лицето. Когато се
представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при
поискване.

Когато документите не са подписани от законния представител на лицето, се представя
от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
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Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният
документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език,
извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския
процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.

Документите се представят с опис и последователно номериране на страниците,
съдържащи се в приложението.

Изискваните документи/разяснения следва да бъдат изпратени в запечатан,
непрозрачен плик с ненарушена цялост, по пощата, куриерска служба или донесена на ръка.
Изискваните документи/разяснения трябва да бъдат получени на посочения по-долу адрес не
по-късно от ............................ часа/дни, считано от датата на получаване на настоящото писмо.

Посочените  документи/разяснения трябва да бъдат получени на адрес:
гр.Попово, ПК7800
пл.“Ал.Стамболийски“ 2, ет.4
Сдружение „МИГ-Попово“

Пликът, в който са поставени исканите документи/разяснения, следва да съдържа
следната информация:

1. Пълно наименование и адрес на кандидата;
2. Процедура за набирането на проекти към Стратегията за водено от общностите местно

развитие на територията на „МИГ – Попово”
3. Наименование на проекта:
4. Мярка: ( номер , наименование):
5. референтен номер на процедура ( номер):
6. Текстът: "Да не се отваря".

В случай, че не предоставите изискваните документи/разяснения или тези
документи/разяснения бъдат получени след указания по-горе краен срок, това  може да/ще
доведе до отстраняване на проектното Ви предложение от по-нататъшно разглеждане и
оценка.

Предвиденият по-горе краен срок за получаване се смята за спазен и когато
изпращането на изисканите документи/разяснения е станало по пощата или чрез куриер в
този срок.

При изпращане по пощата важи датата на пощенското клеймо на изпращащата
станция. При изпращане с препоръчано писмо или по куриер, копие от товарителницата
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следва да бъде изпратено по факс: ………………. в деня на изпращане на документите, като
за валидна се счита датата на издаване на товарителницата.

Дата:

Изготвил:
/член на комисията за оценка на административното съответствие и допустимостта на
кандидатите)

Съгласувал:
/ Изпълнителен Директор/

Приложение 9 към чл.3, ал.15, т.в)
Образец на регистър на изпратените искания за представяне на разяснения

РЕГИСТЪР НА ИЗПРАТЕНИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ДОКУМЕНТИ И/ИЛИ РАЗЯСНЕНИЯ

Номер и наименование на  мярката за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ:
Номер на процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ:

Рег.
No.

Изходящ
номер и дата
на писмото

до кандидата

Рег. № на
проектното

предложение
Име на

кандидата
Наименование на

проектното
предложение

Адрес на
кандидата

тел., факс
на

кандидата

Дата на
получаване на

писмото от
кандидата

1

2

3

4

Член на комисията за проверка на административното съответствие
и допустимостта на кандидатите, отговорен за изготвянето на
регистъра на уведомителните писма, съгласно Заповед No................
на ръководителя на Изпълнителният Директор

Подпис
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Дата

Приложение 10 към чл.3, ал.14 Образец на Доклад на комисията за проверка на
административно съответствие и допустимостта на кандидатите за всички мерки

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО

СЪОТВЕСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА НА КАНДИДАТИТЕ ПО

Мярка:____________________________________________________________________
(номер и  наименование на мярката)

_______________________________________________________________________________

процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/_______________________________
(номер на процедурата)

към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Попово

Съдържание:
1.Заседания
2.Участници
3. Проверка

3.1. Проверка на административното съответствие и проверка на
допустимостта на проектните предложения;
3.2. Кандидати, до които са изпратени писмени искания на документи и/или
разяснения;
3.3. Кандидати, представили исканите документи и/или разяснения в срок;
3.4. Кандидати, които не са представили исканите документи и/или
разяснения в срок или са ги представили частично;
3.5. Кандидати, непредставили/неспазили образци на Формуляр за
кандидатстване и/или бизнес план и/или друг документ, определен като
основен в Насоките за кандидатстване;

4. Заключение
4.1. Проектни предложения, предложени за отхвърляне;
4.2. Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка.

5. Подписи.

Приложения:

1. Декларации за липса на конфликт на интереси, безпристрастност и опазване в
тайна на обстоятелствата;

2. Присъствен списък.
3. Индивидуални контролни листове за проверка на административното

съответствие и допустимостта на проекта.
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4. Заповед № ………………...

1. Заседания

Дата Час
Откриване на процедурата за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ
Краен срок за подаване на проектни
предложения
Заседания за проверка на
административното съответствие и
допустимостта на кандидатите

2. Участници

Име, презиме, фамилия Институция Функция

След като научиха имената на кандидатите в настоящата процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка …………………………..”,
Процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/………………….към
Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Попово , членовете на
комисията за проверка на административното съответствие и допустимост на
кандидатите подписаха декларации за липса на конфликт на интереси,
безпристрастност и поверителност, включително относно обстоятелствата, визирани
във Вътрешните правила за работа на  комисия  за оценка на административното
съответствие и допустимостта на кандидатите при процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по „Стратегията за водено от общностите местно
развитие ” на МИГ- Попово. Декларациите за липса на конфликт на интереси,
безпристрастност и и опазване в тайна на обстоятелствата са приложени към настоящия
протокол.

3. Проверка
В съответствие с утвърдените Вътрешните правила за работа на  комисия  за

проверка на административното съответствие и допустимостта на кандидатите при
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Стратегията за водено
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от общностите местно развитие ” на МИГ- Попово и утвърдения образец на контролен
лист, бе извършена проверка на административното съответствие и на допустимостта на
проектите.

3.1. Проверка на административното съответствие и допустимостта на проектните
предложения:

Всички проектни предложения, получени в указания краен срок по настоящата мярка, са
обект на проверка на административното съответствие и проверка на допустимостта на
кандидатите. При проверката на административното съответствие и проверката на
допустимостта на кандидатите е извършена проверка относно формалното представяне
на проектното предложение, след което проверката е извършена чрез прилагане на
критериите за допустимост на кандидатите, както и на проектите и проверка за
основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено
създадени условия.

Проверката на допустимостта на кандидатите, се извърши съобразно критериите за
допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване на базата на представени
декларации от кандидатите, както и представените придружаващи документи.
Проверката на допустимостта на проектните дейности се извърши съобразно критериите
за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване, на базата на представения
Формуляр за кандидатстване ( заявления по образец ), съгласно Вътрешните правила за
провеждане на проверка на административно съответствие и допустимостта на
кандидатите и утвърдения образец на контролен  лист.

Въз основа на представените от кандидатите документи, членовете на комисията за
проверката на административно съответствие и допустимостта на кандидатите,
разгледаха документите и ги   съпоставиха с изискуемите образци публикувани за
настоящата мярка в насоките за кандидатстване.

За извършване на проверката е използван предварително утвърден образец на контролен
лист (приложение 7). Приложен е попълнен индивидуален контролен лист за … бр.
проектни предложения, получени в определения краен срок попълнен съответно от
двамата  проверяващи.

На база на извършената проверка членовете на комисията за проверка на административно
съответствие и допустимостта на кандидатите констатираха, че няма  проектни
предложения с  липсващи документи и/или несъответствия.

3.2.Предвид изложеното членовете на комисия за проверка на административното съответствие и
допустимостта на кандидатите изпратиха писмени искания на документи и/или разяснения до
следните кандидати:

№ Проектно Наименов Искане за Дата на Краен срок за Дата на Получен
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предложе
ние №

ание на
кандидата

представяне на
липсващи

документи/за
разяснения

изпращане
на искането

до кандидата

получаване на
липсващите

документи/раз
яснения (дата)

получаване
на

липсващите
документи/
разяснения

от
кандидата

и
докумен
ти/разяс

нения

3.3. Следните кандидати са представили исканите документи и/или разяснения в срок:

№ Проектно
предложение

№

Наименование
на кандидата

Представени липсващи
документи/разяснения

Решение на Оценителната
комисия

3.4. Следните кандидати не са представили исканите документи и/или разяснения в срок или
са ги представили частично:

№ Проектно
предложе

ние №

Наимено
вание на
кандидат

а

Искане за
представяне
на липсващи
документи/за
разяснения

Краен срок за
получаване на

липсващите
документи/раз
яснения (дата)

Дата на
получаване

на
липсващите
документи/
разяснения

от
кандидата

Представен
и липсващи
документи/
разяснения

Решение на
Оценителна
та комисия

3.5.След извършената проверка членовете на комисия констатираха, че в следните ххх бр.
проектни предложения липсват Формуляр за кандидатстване и/или бизнес план и/или друг
документ, определен като основен в Насоките за кандидатстване:

№ Проектно
предложение

№

Наименование на
кандидата

Непредставени/ Неспазени образци на
Формуляр за кандидатстване и/или

бюджет и/или друг документ,
определен като основен в Насоките за

кандидатстване (описва се)

Решение на
Оценителната

комисия
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4. Заключение
4.1. След извършената проверка, комисията препоръчва следните ххх бр. проектни
предложения да бъдат отхвърлени на този етап от оценката на проектните предложения (да не
бъдат допуснати до подетап техническа оценка):

No Номер на
проектното

предложение

Наименование на
кандидата

Искана безвъзмездна
финансова помощ (лв.)

Основание за
отхвърляне (посочват

се конкретните
основания, а не само

препратки към
документите и

условията, които не са
изпълнени)

4.2. Въз основа на извършената проверка, комисията предлага следните ххх бр. проектно
предложение, по което общия размер на исканата сума на финансиране е хххх лв., да бъде
допуснато до подетап техническа експертна оценка:

No
по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование на
кандидата

Наименование на
проектното

предложение

Искана
безвъзмездна

финансова помощ
(лв.)

5. Подписи

Име Подпис

Приложение 11 чл.9, ал.1 Образец на Списък на проектните предложения, преминали етапа
на проверка на административното съответствие и допустимостта на кандидатите

Списък на проектните предложения, преминали етапа на проверка на
административното съответствие и допустимостта на кандидатите по

"Стратегия за водено от общностите местно развитие
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Номер по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование на
кандидата

Наименование на
проектното

предложение

Искана безвъзмездна
финансова помощ

(лв.)

Мярка…….
Процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/…...- 2017.1

Приложение 12 – Образец на Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап
проверка на административното съответствие и допустимостта на кандидатите

Списък на отхвърлените проектни предложения по
"Стратегия за водено от общностите местно развитие" на етап проверка на

административно съответствие и допустимост на кандидатите

регистрационен
номер на

проектното
предложение
(заявлението)

Наименование
на кандидата

Наименование на
проектното предложение

Мотиви за отхвърляне
(посочват се конкретните основания, а не само препратки към

документите и условията, които не са изпълнени)

Мярка…….
Процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/…...- 2016.1

Приложение 13 към чл.3, ал.17
Образец на приемо- предавателен протокол;

ПРИЕМО ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

по покана за набиране на проектни предложения
към Стратегията за водено от общностите местно развитие

на Сдружение„ МИГ-ПОПОВО”,
чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване по:

Мярка ___________________________________________________________________
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Процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/____________________

Наименование на кандидата:__________________________________________________,

БУЛСТАТ/ЕИК:________________________,
адрес:_________________________________,

Община:______________________________
Област:_________________________________

Тел./факс/е-mail: ____________________________________________________________

подал проектното предложение:
__________________________________________________________________________

/ име, презиме , фамилия/

Наименование на проектното предложение: ____________________________________
__________________________________________________________________________

С настоящият приемо-предавателен протокол Ви предаваме полученото  Вашето
проектно предложение с регистрационен номер:_____________________, което е
отхвърлено на етап проверка на административното съответствие и допустимостта на
кандидатите.

Име на Предал:_______________________ Подпис на предал:______________

Име на Приел:___________________ Подпис на приел: ____________

Приложение 14 към чл.7
Образец на Протокол от посещение на място и контролен лист

ПРОТОКОЛ ОТ ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

Дата на посещението ............................................
Място и адрес на посещението: …….

1. Обща информация
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Вх. номер на проекта
№ на мярката към СВОМР
Наименование на проекта
№ на договора
Получател на финансовата
помощ, адрес
Булстат
Данни за контакт Тел: E-mail:
Вид на инвестицията Доставка Строителство

Друго

Вид на посещението Преди подписан
договор с бенефициента

След подписан
договор с бенефициента

Основание за посещението

Предварителна
проверка на място

Последваща проверка

Проверка преди
окончателно плащане

Друго*

*Забележка

Проведени срещи: 1 броя
Име Позиция/начин на участие в проекта

2. Резултати от посещението

Наблюдения върху документите, доказващи осъществяването на дейността и резултатите от
нея:
Представената докумнтация изцяло съотвества с извършените проектни дейности
описани в заявлението за кандидатстване.
Наблюдения върху резултатите от осъществяването на дейността и съответствието им със
заложеното в договора:
Извършените проектни дейности изцяло съответстват на заложените в заявлението
за кандидатстване.
Възникнали или очаквани трудности за осъществяването на дейността по начина, по който е
предвидена в договора:

Няма.
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Заключение:

Общи наблюдения
Изпълнението на дейностите по проекта е съгласно заложеното в договора с бенефициента.

3. Наличност на активите

Описание на активите
за които се

кандидатства с проект

Описание на активите за
който се кандидатства,
налични към датата на

проверка

Дата на
доставка

Сериен
номер

Д С Д*

(Да/Не)

*Доставчик, съгласно договор

4. Други констатации

Не са открити нередности, нередовности и/или разминавания в представените документи към
отчета на кандидата.

5. Имена и подписи на участващите в проверката

За екипа на посещението: За получателя на финансова помощ

.........................................
(експерт – МИГ-Попово) .................................................

..............................................
(експерт – МИГ-Попово)
За свидетел:

..............................................
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Дата:........2017 г.

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

Кандидатът е : Физическо лице Едноличен търговец Юридическо лице

Име на кандидата:

Име на фирмата (съглано съдебното решение) :

Идентификационен № :

Обект на посещението на място:

Земя
Сгради
Машини, съоръжения и техническо оборудване
Транспортни средства
Персонал
Друго

Попълва се от МИГ Попълва се при посещение на
място

Активи за които се кандидатства, съгласно проектното
предложение

Налични активи на земеделското стопанство при
извършване на посещение на място (
опис,замерване,преброяване)

колона А колона Б
Земя

Описание
собствена

(ха)

Наета и
арендована

(ха)

Общо

(ха)

собствена

(ха)

Наета и
арендова

на

(ха)

Общо

(ха)
СЪОТВЕТСТВИЕ

ДА НЕ
ДА НЕ
ДА НЕ
ДА НЕ

Попълва се от МИГ Попълва се при посещение на място
Активи за които се кандидатства, съгласно
проектното предложение

Налични активи на земеделското стопанство при извършване на
посещение на място ( опис,замерване,преброяване)
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колона А колона Б
Сгради

Описание брой
Собствени

площи

(кв.м.)

Наети
площи

(кв.м.)

Общо
площи

(кв.м)

брой
Собствени

площи

(кв.м.)

Наети
площи

(кв.м.)

Общо
площи

(кв.м)
СЪОТВЕТСТВИЕ

ДА НЕ
ДА НЕ
ДА НЕ
ДА НЕ

Попълва се от МИГ Попълва се при посещение на място
Активи за които се кандидатства, съгласно проектното
предложение

Налични активи на земеделското стопанство при извършване
на посещение на място ( опис,замерване,преброяване)

колона А колона Б
Машини,съоръжения и техническо оборудване

Описание брой Собстве
ни Наети Рег/Инв. № брой Собст

вени Наети Рег/Инв.
№ СЪОТВЕТСТВИЕ

ДА НЕ

Попълва се от МИГ Попълва се при посещение на място
Активи за които се кандидатства, съгласно проектното
предложение

Налични активи на земеделското стопанство при извършване на
посещение на място ( опис,замерване,преброяване)

колона А колона Б
Транспортни средства

Описание бро
й

Собствен
и Наети Рег/Инв. № брой Собствен

и Наети Рег/Инв
. № СЪОТВЕТСТВИЕ

ДА НЕ
ДА НЕ

Попълва се от МИГ Попълва се при посещение на място
Активи за които се кандидатства, съгласно проектното
предложение

Налични активи на земеделското стопанство при
извършване на посещение на място (
опис,замерване,преброяване)

колона А колона Б
Персонал СЪОТВЕТСТВИЕ

брой
Управленски ДА НЕ
Административен ДА НЕ
Производствен ДА НЕ
Общ брой на персонала Общ брой : ДА НЕ

Допълнителни данни, които да бъдат проверени при посещението :
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________

Дейностите, за които се иска финансово подпомагане са
осъществени преди подаване на заявлението за
кандидатстване

да не Б/О

Дейностите, за които се иска финансово подпомагане са
частично осъществени преди подаване на заявлението за
кандидатстване

да не Б/О

Попълва се при посещение на място от МИГ
Описание на
осъществените дейности
:

Мярка Количество
Единична цена

без ДДС
/лева/

Обща сума
без ДДС

/лева/

Обща сума
с ДДС
/лева/

Обща сума на
инвестицията

Съществува съответствие между представените от кандидата и
реалните данни да не
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Становище по активи за извършеното посещение на място
(техническо и физическо състояние на активите)

Активи :

….. - актива е наличен и съответства на заложеното в проекта.

______________________________________________________________________________
подпис/печат експерт МИГ/име

______________________________________________________________________________
подпис/печат експерт МИГ/име

______________________________________________________________________________
подпис/печат кандидат/име

Приложение 15 към чл.8, ал.8
Образец на декларация от външен експерт-оценител за разположение за периода на оценка

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та…………………………………………………………………………......

ЕГН: ..........................., лична карта № .............................., изд. на .................. .................... г.

от ............................................., адрес: ............................................, тел. ................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съм на разположение през целия период на оценка на проектните предложения,

съгласно Заповед № …… на Председателя на УС на МИГ-Попово.
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Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от

Наказателния кодекс.

Дата: .................. Декларатор:............................

гр……………… (подпис)

Приложение 16 към чл.9, ал.3
Образец на индивидуални контролни листове за техническа-експертна оценка на проектните
предложения

МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
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1. Доколко проектното предложение съответства на изискванията, посочени в
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос
за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :
А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и
последователно описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и
последователно описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели
на конкретната мярка (0т.);

10

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие за територията на  МИГ-Попово:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие за територията на МИГ- Попово, като
тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е
представена задълбочена обосновка за това ( 11-15т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие за територията на МИГ- Попово, като
тяхното постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е
представена задълбочена обосновка за това ( 5-10т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие за територията на МИГ- Попово, или не е
представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на
СМР е неясна ( 0-5 т.).

15

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на
заложените резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на
всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е
изпълним; ( 1-15 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на
всички дейности. ( 0 т.)

30

ОБЩО (А) : 60
Коментар:
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ДАТА:_______________ OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ
ПО ПРИЛАГАНЕ НА

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Сдружение “МИГ – Попово”

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
3. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в

насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос
за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :
А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и
последователно описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и
последователно описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели
на конкретната мярка (0т.);

10
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4. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 6-10т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-5т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е
представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на
СМР е неясна ( 0 т.).

10

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на
заложените резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на
всяка дейност е реалистично планиран; ( 6-10 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е
изпълним; ( 1-5 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на
всички дейности. ( 0 т.)

10

ОБЩО (А) : 30

Коментар:

ДАТА:_______________ OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

МЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Сдружение “МИГ – Попово”

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
5. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в

насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос
за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :
А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и
последователно описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и
последователно описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели
на конкретната мярка (0т.);

10

6. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е
представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на

20
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СМР е неясна ( 0 т.).

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на
заложените резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на
всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е
изпълним; ( 1-15 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на
всички дейности. ( 0 т.)

30

ОБЩО (А) : 60
Коментар:

ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ

ИНФРАСТРУКТУРА”
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:
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НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в

насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в
принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и
последователно описани и структурирани (2-3 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и
последователно описани и структурирани (1-2т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели
на конкретната мярка (0т.);

3

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 5-8 т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-4т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е
представена информация, или връзката между целите на проекта и целите на
СВОМР е неясна (0 т.).

8

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на
заложените резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на
всяка дейност е реалистично планиран; ( 2-4 т.)

4
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Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е
изпълним; ( 1-2 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на
всички дейности. ( 0 т.)

ОБЩО (А) : 15

Коментар:

ДАТА:_______________ OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ”
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
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1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в
насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в
принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и
последователно описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и
последователно описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели
на конкретната мярка (0т.);

10

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е
представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на
СВОМР е неясна ( 0 т.).

20

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на
заложените резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на
всяка дейност е реалистично планиран; ( 16-30 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е
изпълним; ( 1-15 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на
всички дейности. ( 0 т.)

30

ОБЩО (А) : 60

Коментар:
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ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

МЯРКА 21 „СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО“
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в

насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в
принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и
последователно описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и
последователно описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели

10
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на конкретната мярка (0т.);

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 11-20т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-10т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е
представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на
СВОМР е неясна ( 0 т.).

20

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на
заложените резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на
всяка дейност е реалистично планиран; ( 6-10 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е
изпълним; ( 1-5 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на
всички дейности. ( 0 т.)

10

ОБЩО (А) : 40

Коментар:

ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/
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МЯРКА 22 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПОСТИГАНЕ НА

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО“
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

I. КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЕРТНА/ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(Извършва се за проектите с административна оценка „ДА”)

Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
1. Доколко  проектното предложение съответства на изискванията, посочени в

насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в
принос за постигане на общата, специфичната/ите цел/и на мярката) :

А) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, като задачите и целите на проекта са ясно и
последователно описани и структурирани (6-10 т.);
Б) Проектното предложения отговаря на общите и непосредствени цели на
конкретната мярка, но задачите и целите на проекта не  са ясно и
последователно описани и структурирани (1-5т.);
В) Проектното предложения не съответства на общите и непосредствени цели
на конкретната мярка (0т.);

10

2. Съответствие на целите на проекта с целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”:

А) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното
постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като е представена
задълбочена обосновка за това ( 6-10т.);
Б) Целите на проекта кореспондират пряко с целите на Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ-Попово”, като тяхното

10
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постигане допринася пряко за реализиране и на СВОМР, като не е представена
задълбочена обосновка за това ( 1-5т.);
В) Целите на проекта не отговарят на целите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово”, или не е
представена информация, или  връзката между целите на проекта и целите на
СВОМР е неясна ( 0 т.).

3. Реалистичност на дейностите на проекта от гледна точка постигане на
заложените резултати:
А) планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и
изпълнението на всички дейности като последователност и времевия обхват на
всяка дейност е реалистично планиран; ( 6-10 т.)
Б) по отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде
продължителен времеви обхват, но въпреки това планът за действие е
изпълним; ( 1-5 т.)
В) планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е
планиран реалистично) от гледна точка на подготовката и изпълнението на
всички дейности. ( 0 т.)

10

ОБЩО (А) : 30

Коментар:

ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

Приложение 17 към чл.9, ал.6
Образец на Оценителни листове за техническа експертна оценка на проектните предложения
критерии

МЯРКА 4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
1. Проекта е подаден от млад земеделски стопанин на възраст до 40 г. 10

2. Проекта създава допълнителна заетост:

- 1 работно място; 5

- Над 1 работно място; 10

3. Проекта води до внедряване на иновации в земеделското стопанство. 20

4. Проекта е подаден от земеделски стопанин, който не е кандидатствал и/или
реализирал проекти до момента 5

ОБЩО (Б) : 45

ОБЩО (А+Б) : 100

Коментар:

ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ
ПО ПРИЛАГАНЕ НА

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Сдружение “МИГ – Попово”
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
1. Преработка на суровини от приоритетни направления: животновъдство и
пчеларство, зеленчукопроизводство и етерично-маслени култури и на
предприятията от  горското стопанство, дърводобива и първичната преработка на
дървесина

20

2. Преработка на суровини от собствено производство 10
3. Осигуряване на заетост на територията:

- 2 работни места; 5
- Над 3 работни места; 10
- Над 5 работни места;

20
4. Произведената продукция се продава извън територията на МИГ. 10
5. Ново за територията производство. 10

ОБЩО (Б) : 70

ОБЩО (А+Б) : 100

Коментар:

ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/
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МЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
1. Проекти свързани с производствена дейност 20

2. Проекти, които създават заетост:

- 2 работни места; 5
- Над 3 работни места; 10
- Над 5 работни места;

20
3. Мобилни услуги за обслужване на няколко населени места. 20
4. Проекти, които създават нови услуги за територията на общината. 10
5. Дейности за повишаване качеството на услугите. 10
6. Проекти за здравни услуги. 10
7. Проекти на жени и/или млади хора. 10

ОБЩО (Б) : 100

ОБЩО (А+Б) : 160

Коментар:



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

118

ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ

ИНФРАСТРУКТУРА”
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
1. Наличие на технически проект. 25

2. Проектът  реализира инвестиции в подобряване на образователната
инфраструктура. 10

3. Проектът предлага инвестиции в повече от едно населено място на територията. 25
4. Проектът предлага инвестиции в населени места с население над 200  души. 25

ОБЩО (Б) : 85

ОБЩО (А+Б) : 100

Коментар:
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ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ”
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
1. Проектът създава работни места при изпълнение на допустимите дейности. 25

2. Проектът предлага инвестиции в повече от едно населено място на територията. 25
3. Проектът предлага инвестиции в населени места с население над 200 души. 25
4. Проектът осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект
и въздействие. 25

ОБЩО (Б) : 100

ОБЩО (А+Б) : 160

Коментар:
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ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

МЯРКА 21 „СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО“
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
1. Проектът създава условия за устойчиви във времето, повторяеми, дългосрочни
действия. 20

2. Проектът проучва и популяризира местните традиции и култура. 10
3. Проектът е в полза за население в повече от едно населени места. 10
4. От проекта ще се ползват повече от 50 души. 10
5. Проектът е на организация, за която този е първи проект. 10

ОБЩО (Б) : 60

ОБЩО (А+Б) : 100

Коментар:
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ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

МЯРКА 22 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПОСТИГАНЕ НА

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО“
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение “МИГ – Попово”
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ:

РЕГ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА :

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ Мак.
брой

точки

Полу-
чени

точки
1. Проектът създава условия за устойчиви във времето, повторяеми, дългосрочни
действия. 20

2. Проектът проучва и популяризира добри практики в областта на социалните
иновации. 20

3. Проектът е в полза за население в повече от едно населени места. 10
4. От проекта ще се ползват повече от 50 души. 10
5. Проектът е на организация, за която този е първи проект. 10

ОБЩО (Б) : 70
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ОБЩО (А+Б) : 100

Коментар:

ДАТА:_______________               OЦЕНИТЕЛ :______________________________________
/име и подпис/

Приложение 18 към чл.11, ал.6
Образец на Доклад от КИП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО

Окончателен Доклад от Комисията за Избор на Проекти

Мярка:____________________________________________________________________
(номер и  наименование на мярката)

________________________________________________________________________________

процедура за набиране на проекти РД 50-
142/21.10.2016/__________________________________

(номер на процедурата)

към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Попово

от ……………………20….г.

Съдържание:

1. Обобщена информация за Заседанията
2. Обобщена информация за Участниците
3. Обобщена информация за Оценката:

3.1.Обобщена информация за заключенията на комисията извършила оценка
на административното съответствие и допустимостта на кандидатите подали
проектни предложения по мярка …………………….;
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3.2.Обобщена информация за заключенията на комисията извършила
техническа експертна оценка на подадените проектни предложения по мярка
……………….;
3.2.Обобщена информация за получената финална оценка от страна на
оценените проектни предложения по мярка ……………..

4. Списък на проектните предложения,  предложени за одобрение от върховния
управителен орган на МИГ

5. списък с резервните проекти;
6. списък с проектите, които не отговарят на критериите за техническа оценка,

съгласно критериите, посочени за всяка от мерките в стратегията;

Приложения:

1. доклад от проверката за административно съответствие и допустимост и от
техническа оценка;

2. списък с проектите, които отговарят на критериите за техническа оценка, класирани
по точки в низходящ ред, и определеният размер на финансовата помощ до размера на
наличния бюджет;

3. списък с резервните проекти;
4. списък с проектите, които не отговарят на критериите за техническа оценка,

съгласно критериите, посочени за всяка от мерките в стратегията;
5. индивидуалните контролни листове за всеки проект, съдържащ мотиви за

поставената оценка за всеки от етапите по техническата оценка;
6. оценителни листове за всеки проект;
7. декларации по чл. 1 ал. 7;
8. кореспонденция с компетентните органи/институции (ако има такава);
9. особено мнение (ако има такова);
10. други документи, ако е приложимо.

9 1. Обобщена информация за Заседанията

1.1. За Мярка ………
Процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/……………………..

към Стратегия за местно развитие на МИГ - Попово

Дата Час
Откриване на процедурата за
предоставяне на безвъзмездна
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финансова помощ
Краен срок за подаване на проектни
предложения
Заседания на Комисията за
проверка на административното
съответствие и  допустимостта на
кандидатите

Заседания на КИП за провеждане на
сесия по техническа експертна
оценка  проектните предложения

10 2. Обобщена информация за Участниците
В комисиите са взели участие следните представители:

2.1. За Мярка ………………….

Процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/………………
към Стратегия за местно развитие на МИГ - Попово

 В сесия за проверка на административното съответствие и допустимостта на
кандидатите по мярка ………………………:

Име, презиме, фамилия Институция Функция

В сесия за техническа експертна оценка на получените  проектни предложения по
мярка ………………………………:

Име, презиме, фамилия Институция Функция1
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11 3. Обобщена информация за Оценката

3.1.Обобщена информация за заключенията на комисията извършила
проверка на административното съответствие и допустимостта на
кандидатите подали проектни предложения по мярка …………….;

Въз основа на извършената проверка комисията предлага ……………. бр. проектно/и
предложение/в, по което /които общия размер на исканата сума на финансиране е
……………….. да бъде/бъдат допуснато/допуснати до подетап техническа експертна оценка:

No
по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование
на кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Искана
безвъзмездна

финансова
помощ (лв.)

Административно
съответствие и
допустимост на

кандидата

3.2.Обобщена информация за заключенията на комисията извършила
техническа експертна оценка на подадените проектни предложения по мярка
……………;

No
по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование
на кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Искана
безвъзмездна

финансова
помощ (лв.)

Техническа
експертна оценка на

проектното
предложение
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3.2.Обобщена информация за получената финална оценка от страна на
оценените проектни предложения по мярка ……………………….

No
по
ред

Външен Експерт
Оценител

/име, фамилия/

Брой точки на техническа оценка Получена
средноаритметична
техническа оценка

Критерии по
контролен лист

Критерии за
избор по

оценителен
лист

Общо

1.

2.

4. Списък на проектните предложения,  предложени за одобрение от върховния
управителен орган на МИГ

No
по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование
на кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Искана
безвъзмездна

финансова
помощ (лв.)

Получена
средноаритметична
техническа оценка

( над 50  т.)

5.Списък с резервни проекти

No
по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование
на кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Искана
безвъзмездна

финансова
помощ (лв.)

Получена
средноаритметична
техническа оценка

( под 50  т.)
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6. Списък с проектите, които не отговарят на критериите за техническа оценка, съгласно
критериите, посочени за всяка от мерките в стратегията;

No
по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование
на кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Искана
безвъзмездна

финансова
помощ (лв.)

Получена
средноаритметична
техническа оценка

( под 50  т.)

5. Подписи

Име Подпис

Приложение 19 към чл.11, ал.6,т.2
Образец на Списък на проектните предложения, отговарящи на критериите за техническа
оценка;

Списък на проектните предложения,
предложени за одобрение от върховния управителен орган на МИГ
Процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/.......- 2017.1.
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No
по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование
на кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Искана
безвъзмездна

финансова
помощ (лв.)

Получена
средноаритметична
техническа оценка

( над 50  т.)

Приложение 20 към чл.12, ал.1
Образец на Уведомително писмо за одобрен кандидат

До ......................................

Относно: Кандидати с  одобрени от върховния управителен орган на МИГ проектни
предложения  за финансиране по мярка ...... от СВОМР на МИГ-Попово

Регистрационен № на проектното предложение: ...........................................
Номер и наименование на мярката: Мярка ......... „..............................................”
Референтен № на процедурата: ...............................................................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание раздел 7 от  Стратегията за водено от общностите местно развитие на
Сдружение „МИГ-Попово” Ви уведомяваме, че след извършване на техническа експертна
оценка Вашето проектно предложение по горецитираната процедура успешно е преминало
оценката и е получило ........... точки.

Управителният съвет съгласно взето решение №......... по протокол №...../............... г.
одобри единодушно без възражения Проект № ................- ”„...........................................» на
кандидат за подпомагане ...........................................

Съгласно чл 6, ал.6 от 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 "Подено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г., решение за предоставяне на финансова помощ се взема от
ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР). Решението се изпраща от ДФЗ, на МИГ на
кандидата и на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. в срок до 5 работни дни от датата на вземане на
решението.

В срок от 10 работни дни от датата на решението за предоставяне на финансова помощ
кандидатът сключва договор с ДФЗ. При неявяване на кандидата в този срок за подписване на
предложения му проект на договор за предоставяне на финансова помощ той губи правото на
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подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на
тази наредба.

МИГ-Попово ще осъществява наблюдение на изпълнението на проекта и ще Ви
подпомага при подготовката на заявката за плащане до Разплащателна агенция.

Използвам възможността да Ви благодаря за проявения интерес към Стратегията за
водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово“ и да Ви пожелая успех
при изпълнението на одобрения проект.
С уважение,

инж.Магдалена Радева _______________________
Изпълнителен директор

Приложение 21 към чл.12, ал.1
Образец на Уведомително писмо за резервен кандидат

До ......................................

Относно: Кандидати, класирани в списъка с резервни проектни предложения, успешно
преминали оценката, но за които не достига финансов ресурс по мярка ...... от СВОМР на
МИГ-Попово

Регистрационен № на проектното предложение: ......................................
Номер и наименование на мярката: Мярка ............ „....................................................”
Референтен № на процедурата: ........................................................................

УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание раздел 7 от  Стратегията за водено от общностите местно развитие на
Сдружение „МИГ-Попово” Ви уведомяваме, че:

1. след извършване на техническа експертна оценка Вашето проектно предложение
по горецитираната процедура успешно е преминало оценката и е получило ...........
точки.

2. Управителният съвет съгласно взето решение №......... по протокол №...../............... г.
одобри единодушно без възражения Проект № ................-
”„...........................................» на кандидат за подпомагане ...........................................

3. С наличният финансов ресурс по процедурата ще бъдат финансирани ххх други
проектни предложения, получили по-висок общ краен сбор точки, в резултат на
извършената оценка. Вашето проектно предложение е включено в списъка на
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резервните проекти, които ще бъдат финансирани при наличие на допълнителен
финансов ресурс по процедурата.

При наличие на свободен финансов ресурс на база остатък от бюджета по мярка …., ще
бъдете уведомени своевременно и поканени да кандидатствате отново.

Съгласно ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО,
всеки кандидат, получил уведомително писмо, че заявлението му не е одобрено или е
частично одобрено, има право да подаде възражение до колективния управителен орган на
МИГ в срок до 3 работни дни от датата на получаването на уведомлението.

Колективният управителен орган се произнася в срок до 3 работни дни от постъпване
на възражението и решава по същество.

Използвам възможността да Ви благодаря за проявения интерес към Стратегията за
водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово“ и да Ви пожелая успех
при подготовката и изпълнението на бъдещи проекти по ПРСР.

С уважение,

Магдалена Радева _______________________
Изпълнителен директор

Приложение 22 към чл.12, ал.1
Образец на Уведомително писмо за неодобрен кандидат

До ......................................

Относно: Кандидати, класирани в списъка с резервни проектни предложения, успешно
преминали оценката, но за които не достига финансов ресурс по мярка ...... от СВОМР на
МИГ-Попово

Регистрационен № на проектното предложение: ......................................
Номер и наименование на мярката: Мярка ............ „....................................................”
Референтен № на процедурата: ........................................................................

УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание раздел 7 от  Стратегията за водено от общностите местно развитие на
Сдружение „МИГ-Попово” Ви уведомяваме, че след извършване на техническа експертна
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оценка Вашето проектно предложение е получило ........... точки по горецитираната процедура
и не е преминало успешно оценката.

Управителният съвет съгласно взето решение №......... по протокол №...../............... г.
По предложение на КИП неодобри Проект № ................-
”„...........................................» на кандидат за подпомагане
...........................................със следните мотиви на Комисията………………………
Вашият проект може да бъде преработен, за да отговаря на критериите за
техническа оценка по мярката, по която кандидатствате и да бъде подаден при
следваща покана за прием по мярката.

Използвам възможността да Ви благодаря за проявения интерес към Стратегията за
водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ- Попово“ и да Ви пожелая успех
при подготовката и изпълнението на бъдещи проекти по ПРСР.

С уважение,

Магдалена Радева _______________________
Изпълнителен директор

Приложение 23 към чл.14
Образец на Решение на УС на МИГ за одобрение на проектните предложения

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО

ПРОТОКОЛ № …………./…………….
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА МИГ

ЗА ОДОБРЕНИЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ОТ КИП ПРОЕКТИ
по

Мярка:____________________________________________________________________
(номер и  наименование на мярката)

________________________________________________________________________________

процедура за набиране на проекти РД 50-142/21.10.2016/_______________________________
(номер на процедурата)

към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Попово
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Съдържание:
1.Участници
2. Разглеждане на представената документация
3. Дискусия и коментари
4. Решения и заключения
5. Подписи.

Приложения:
5. Декларации за липса на конфликт на интереси, безпристрастно и

поверителност;
6. Присъствен списък;

1. Участници

Име, презиме, фамилия Институция Функция2

Членовете  на Върховният управителен орган на МИГ подписаха декларации за
липса на конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност включително относно
обстоятелствата, визирани във „Вътрешните правила за работа на  комисия  за оценка на
административното съответствие и допустимост и комисия за избор на проекти по
процедура за подбор на проекти към Стратегията за водено от общностите местно
развитие за територията на МИГ- Попово“. Декларациите за липса на конфликт на
интереси, безпристрастност и поверителност са приложени към настоящия протокол.
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2. Разглеждане на представената документация:

По време на сесията членовете на КИП представиха своите оценки , както   следва:

Оценител 1: ……………………. е разгледал и оценила проектното предложение като е
дала  обща оценка - …………………………..точки,

Оценител 2: ………………………. е разгледала и оценил проектното предложение като е
дала  обща оценка - ………………… точки.

И

Оценител 3: ………………………. е разгледала и оценил проектното предложение като е
дала  обща оценка - ………………… точки.

3. Дискусия и коментари:

При проведеното обсъждане членовете на върховният управителен орган на МИГ
единодушно приеха/ не приеха  и одобриха/не одобриха  получената финална оценка.

4. Решения и заключения

УС на МИГ

РЕШИ:
по мярка ………………………Процедура за набиране на проекти РД 50-150/13.10.2011/321-
2012.1  към Стратегия за местно развитие на МИГ – Попово:

одобрява списък на одобрените проектни предложения
No
по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование
на кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Искана
безвъзмездна

финансова
помощ (лв.)

Получена
средноаритметична
техническа оценка

( над 50  т.)



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г.

”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”
7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

134

одобрява резервен списък с проектни предложения,

No
по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование
на кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Искана
безвъзмездна

финансова
помощ (лв.)

Получена
средноаритметична
техническа оценка

( над 50  т.)

отхвърля проектите, които не отговарят на критериите за техническа оценка
No
по
ред

Номер на
проектното

предложение

Наименование
на кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Искана
безвъзмездна

финансова
помощ (лв.)

Получена
средноаритметична
техническа оценка

( под 50  т.)

5. Подписи

Име, презиме, фамилия Подпис
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