ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД
Приложение № С-10 към Документи за информация

Таблица за техническа и финансова оценка
Критерии за избор и методика
Mярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
Оценката се извършва с присъждане на точки по съответния критерий, за изпълнението на
който кандидатът е представил категорични доказателства в съответствие с указанията,
дадени в т. 22.3. Методика за техническа и финансова оценка на проектните предложения.

Код на процедурата в ИСУН

BG06RDNP001-19.195

Номер на Проектното предложение
в ИСУН
Име на кандидата:
ЕГН/EИК/БУЛСТАТ:
УРН (ако е приложимо)

№ Критерии по мярката

1

2

3

4

5

Проектът е насочен към развитие
на туризма.
Проектът създава нови работни
места:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 5 т.
От 4 до 6 работни места, вкл. – 10 т.
Над 7 работни места – 15 т.

Проекти на кандидати до 40 г.
години
Проекти, подадени от кандидати,
притежаващи опит или
образование в сектора, за който
кандидатстват
Собственикът и представляващия
кандидата не са получавали
подкрепа от ПРСР 2007 – 2013
и/или 2014 – 2020 г., независимо
дали чрез кандидата или чрез

Макс.
брой
точки
15

15

10

10

5

Присъдени
точки*

Бележки на оценителя:
(мотиви, пояснения)

6

друго юридическо лице в което
участват.

Проекти на земеделски стопани
жени или юридически лица,
собственост на жени

Максимален брой точки
Праг на преминаване:
За да бъде одобрен за финансиране,
проектът трябва да е получил поне 20 т.

5
60
20

Общ брой получени точки по критериите за
оценка на проекта:
Име на ОЦЕНИТЕЛ:

Дата:

Пояснение на методиката за оценка и тълкуване на критериите:
Критерий 1 „Проектът е насочен към развитие на туризма” е изпълнен, ако:

1. Във Формуляра за кандидатстване, т.2, секция „КИД на проекта” е попълнен
някой от следните кодове по КИД2008: 55. Хотелиерство; 79.11 Туристическа
агентска дейност; 79.12 Туроператорска дейност или
2. Планираните дейности и инвестиции и бизнеспланът категорично да доказват,
че проектното предложение предвижда създаване или подобряване на
туристически продукт1, който включва:
o настаняване
o хранене,
o предлагане на допълнителни туристически услуги, т.е. на услуги, свързани
с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и
опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други
медицински услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени
линии, отдаване под наем на екипировка и превозни средства, школи и
клубове по езда, училища за водни спортове и други услуги, способстващи
развитието на туризма, предлагане или популяризиране на туристически
атракции;
o предлагане на съпътстващи услуги, които пряко водят до подобряване на
качеството на туристическия продукт;
o представяне, съхраняване, възстановяване на местни природни и/или
културни ресурси (Под „местни природни и културни ресурси” следва да се
разбира цялото многообразие от природни дадености, биоразнообразие,
водни ресурси; културно-исторически атракции, материалното и
нематериално културно наследство на територията; местни обичаи, храни,
фолклор и др.)

Заб.1 КИД -2008 на проекта, посочван в т.2 от Формуляра за Кандидатстване, може да е
различен от КИД 2008 на кандидата, посочван в същата секция.
Критерий 2 „Проектът създава нови работни места:” е изпълнен, ако:

За целите на процедурата, под „туристически продукт” се разбира комплекс от стоки и услуги,
материални и нематериални блага, които се предлагат на туристите.
1

Кандидатът предвижда разкриване и поддържане на нови работни места, в резултат от
изпълнението на проекта. Това се отразява и доказва , в Бизнес плана - Таблица Б2
"Заетост". За създадено ново работно място се признава увеличението на броя на
средносписъчния персонал на предприятието, наличен към предходната на
кандидатстването година. Ако предприятието е учредено в годината на кандидатстване,
увеличението е спрямо броя лица за последния месец, преди датата на кандидатстване
(съгласно приложена Справка-декларация за съществуващия и нает персонал). Тази
информация трябва да кореспондира с приложени „Отчет за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд; раздел „Индикатори” от електронния
Формуляр за кандидатстване и Формуляра за мониторинг - Приложение №13.
Оценяването по критерий 2, съгласно гореописания начин, дава следните резултати:
-

Заб. 1

ако проектът създава над 7 нови работни места - 15 т;
ако проектът създава от 4 до 6, вкл. нови работни места – 10 т.
ако проектът създава от 1 до 3, вкл. – 5 т.
проектът не създава нови работни места или няма информация – 0 т;

В оценяването по този критерий, самоосигуряващите лица не се отчитат.

Заб.2
при разминаване на данните в различните източници на информация,
Оценителната комисия иска пояснителна информация;
Заб. 3 Изпълнението на този критерий подлежи на проверка в целия период на
мониторинг, посочен в поясненията по т.Б 2 от бизнес плана и в административния
договор. Задължението за поддържане на определения брой персонал се вписва в
административния договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и е за три
години след извършване на окончателното плащане по проекта
Критерий 3 „Проекти на кандидати до 40 г. години” е изпълнен, ако:
-

-

Кандидатът е физическо лице/допустим ЗП/Занаятчия, което към датата на
подаване на проектното предложение не е навършило 40 г или
Собственикът на Кандидат – ЮЛ към датата на проектното предложение не е
навършил 40 г;

Заб. При кандидат ЮЛ с повече от едни собственик, критерият може да бъде
изпълнен, само спрямо мажоритарен собственик, притежаващ повече от 50% от
дружеството.
Критерий 4 „Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование
в сектора, за който кандидатстват” е изпълнен, когато е изпълнено поне едно от
условията:
-

-

Кандидатът има код на икономическа дейност КИД 2008, съгласно подадени
данни към НСИ, в сектора на фирмената дейност, предмет на проектната
инвестиция, посочена в Бизнесплана. За кандидати – занаятчии, това условие е
изпълнено, ако упражняваният занаят е в сектора, за който се кандидатства. За
кандидатите, регистрирани в годината на кандидатстване, това условие се счита
за неизпълнено, или
Собственикът на кандидата има професионален опит в сектора на фирмена
дейност, за която кандидатстват поне две години. Опитът се доказва с извлечения
от трудови, осигурителни книжки, трудови или граждански договори,
удостоверения и други официално признати документи; или

-

Собственикът на кандидата има образование/квалификация в сектора, за който
кандидатства. Образованието се потвърждава с квалификация или изучавана
професионална дисциплина от диплома за завършено средно или по-високо
образование, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за
професионално обучение, свидетелство за валидиране на професионална
квалификация, удостоверение за валидиране на професионална квалификация за
част от професия, удостоверение за ключова компетентност, майсторско
свидетелство, свидетелство за калфа или документ, удостоверяващ правото да се
упражнява занаят.

Критерий 5
Собственикът и представляващия кандидата не са получавали
подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата
или чрез друго юридическо лице в което участват.
-

Критерият е изпълнен, когато са изпълнени всички долуописани условия:

Кандидатът не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 -2013 и/или ПРСР 2014 – 2020 г.,
Собственикът не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 -2013 и/или ПРСР 2014 – 2020
г.,
Представляващият кандидата не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 -2013 и/или
ПРСР 2014 – 2020 г.,
Друго юридическо лице, в което собственикът или представляващият на кандидата
има мажоритарен дял, не е получавало подкрепа от ПРСР 2007 -2013 и/или ПРСР
2014 – 2020 г.,

Критерий 6 „Проекти на земеделски стопани жени или юридически лица,
собственост на жени”. Изпълнението на критерия се проверява към датата на подаване
на проектното предложение, съгласно информацията в Търговския регистър и
регистъра на ЮЛНЦ и във формуляра за кандидатстване.
Заб. При кандидат ЮЛ с повече от едни собственик, критерият може да бъде
изпълнен, само спрямо мажоритарен собственик, притежаващ повече от 50% от
дружеството.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”
Златоград-4980, ул. „Стефан Стамболов” №1 тел/ факс 03071/4205

ЗАПОВЕД
№З-33/12.03.2019г.
Относно: Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура
BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа
на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”и
определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията.
На основание Решение №УС-13.88/12.03.2019г. на УС на МИГ Кирково – Златоград, чл. 43
и чл. 44, ал. 1, от ПМС 161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за координация
между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, във
връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода
2014 - 2020 г., чл.51 от Наредба 22 от 14.12.2015 г., Минималните изисквания към реда за
оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ Кирково
- Златоград във връзка с Процедурата за създаване и управление на потребителски
профили в ИСУН /Информационна система за управление и наблюдение на средствата
от ЕС в България 2020/ за програмния период 2014-2020 г. на Централно
координационно звено и във връзка с обявена Процедура на подбор на проектни
предложенияBG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково Златоград”финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., и чл.22 от Процедура
ВП.2 За подбор на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР
2014-2020 и ЕЗФРСР на територията на МИГ Кирково – Златоград, с цел последващо
финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна
инициативна група Кирково - Златоград“, във връзка със Споразумение за изпълнение
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-41/27.04.2018г., в
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ
Кирково - Златоград,

Н А З Н А Ч А В А М:
I. КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (КППП) ПО ПРОЦЕДУРА С ДВА
КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград
Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ
Кирково - Златоград”финансирана от ЕЗФРСР по Мярка 19.2. „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020г., както следва:

Заличена информация, съгласно ЗЗЛД

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:

Заличена информация, съгласно ЗЗЛД

Съгласно писмо с изх.№19-277/27.02.2019г. на МИГ Кирково – Златоград, НАБЛЮДАТЕЛ
по процедурата не е излъчен от УО на ПРСР.

II. ЗАДАЧИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, в
т.ч.:
1. Председателят на оценителната комисия:
(1) Ръководи организационно и методически работата ѝ, координира процеса на оценка
в съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС № 161/4.07.2016 г.,
указанията на УО на ПРСР и обезпечава безпристрастно и прозрачно провеждане на
оценката.
(2) Отговаря за процеса на извършването на оценката на постъпилите проектни
предложения в срока, съгласно заповедта за назначаване на комисията.
(3) Отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на членовете
на оценителната комисия.
(4) Отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата – изпращането на
исканията за пояснителна информация, определяне на сроковете за нейното
представяне, присъединяване на получената пояснителна информация към съответното
проектно предложение.
(5) Отговаря за изготвянето на оценителния доклад и проверява дали докладът е
подписан от всички членове на комисията.
(6) В качеството си на член на КППП, подписва оценителния доклад от работата на
комисията.
2. Секретарят на оценителната комисия:
(1) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички
административни дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата
обезпеченост на дейността на комисията;
(2) Има задължението да информира членовете на оценителната комисия за техния
график на работа и да осигури тяхното присъствие на заседанията, на които
оценителната комисия взима решения по време на оценка с цел спазване на единен
подход спрямо всички кандидати/партньори и проектни предложения.
(3) Съхранява надлежно цялата документация от работата на оценителната комисия, в
случай, че има такава на хартия.
(4) Участва в изготвянето и подписва оценителен доклад от работата на комисията.
3. Оценителите в оценителната комисия:
(1) Извършват оценка на проектните предложения, която включва:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
Етап 2: Техническа и финансова оценка
Участието на оценителите в отделните етапи от оценката се определя автоматично на
случаен принцип от системата ИСУН 2020.
При необходимост може да бъде извършено и индивидуално разпределение на
проектните предложения за оценка, с ясно формулирана причина за това.
(2) Участват в заседанията на оценителната комисия.
(3) Участват в изготвянето и подписват оценителен доклад от работата на комисията.
4. Резервни членове на КППП:
(1) Когато член с право на глас на КППП декларира наличие на обстоятелства по чл.16,
ал.3 от ПМС № 162/2016г., или при настъпване на други обективни причини, поради
които не може да изпълнява задълженията си, същият се замества от резервен член.

Заличена информация, съгласно ЗЗЛД
III. ПРАВА В ОЦЕНИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
1. Председател на КППП администратор
2. Секретар на КППП администратор
3. Външни експерт –оценители – с права на оценител

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА
1. Срок за приключване на оценката за АСД и ТФО и изготвяне на оценителен доклад от
КППП –22.04.2019 г.(до 30 работни дни от крайния срок на прием);
2. Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност се
спазват сроковете, указани в минималните изисквания към реда за оценка на проектни
предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ.
V. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОМИСИЯТА:

VI. ЗАПОВЕДТА С ТАКА СФОРМИРАНАТА КОМИСИЯ ПО Т. 1 ДА СЕ ПУБЛИКУВА НА
СЛЕДНИТЕ ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ:
- на сайта на Сдружение МИГ Кирково – Златоград-www.mig-kirkovo-zlatograd.com
- в Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“.

VII.Да се изготвят и подадат Заявки за потребителски профили в ИСУН 2020 по образец
на същите лица с посочено право на достъп по модули.
VIII. КОНТРОЛ по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

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

Х. Копие от настоящата заповед, заедно с копие от попълнените заявки за
потребителски профили да
бъдат
изпратени
по
електронна поща до ЦКЗ и
до УО на ПРСР, в срок до 3
дни
от
издаване
на
заповедта.
Сали Рамадан
Председател на КУО на
МИГ Кирково-Златоград

Заличена информация, съгласно ЗЗЛД

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите
местно развитие № РД 50-41/27.04.2018 г.

РЕШЕНИЯ
на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура №

BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ “
от Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград,

Процедура № BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково - Златоград
Процедура:

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на
територията на МИГ “

Заповед №
Срок за
кандидатстване

№ З-33/12.03.2019г.

11.01.2019г.-11.03.2019г.
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Оценката протече на следните етапи:
Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения
Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 11.01.2019г. с два
крайни срока за кандидатстване. Първият краен срок за кандидатстване изтече на
11.03.2019г., В рамките на този срок са подадени 33 (тридесет и три) проектни
предложения:
BG06RDNP001-19.195-0001 06.03.2019 12:06 Електронен път ДУМБОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0002 06.03.2019 21:25 Електронен път

ЛАБОРАТОРИЯ ИВИ ДЕНТ ЕООД

BG06RDNP001-19.195-0003 07.03.2019 18:15 Електронен път ВАЛДИДЕНТ BG06RDNP001-19.195-0004 08.03.2019 09:45 Електронен път "ЕКО ДРИЙМ 2018" ООД
BG06RDNP001-19.195-0005 08.03.2019 14:21 Електронен път ЕМА 20 ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0006 08.03.2019 14:31 Електронен път КАЛИ 111 ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0007 08.03.2019 14:34 Електронен път КАРПЕТ ЛУКС ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0008 08.03.2019 16:55 Електронен път ЗАКУСКИ СВЕТЛАНА ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0009 08.03.2019 19:52 Електронен път БОРАНИ ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0010 09.03.2019 16:24 Електронен път ЕНЧЕВИ - 4 ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0011 09.03.2019 21:50 Електронен път "Пекарна Хлебчо" ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0012 10.03.2019 12:20 Електронен път "(АИППДП"ДЕНТАПЛАНТ"" ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0013 10.03.2019 14:19 Електронен път "БЕРИ 98" ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0014 10.03.2019 15:57 Електронен път БОРАНИ ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0015 11.03.2019 09:54 Електронен път ГЕРГАНА-М ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0016 11.03.2019 10:52 Електронен път ПАВАНИ - ЮС ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0017 11.03.2019 10:58 Електронен път ДАНИ 111 ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0018 11.03.2019 12:20 Електронен път "СИЕМ ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0019 11.03.2019 12:40 Електронен път ЕТ „МАЕСТРО – СТЕФАН МЕРКОВ“
BG06RDNP001-19.195-0020 11.03.2019 13:11 Електронен път „АНИ СТИЛ 80“ ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0021 11.03.2019 13:27 Електронен път Оли Ан ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0022 11.03.2019 13:33 Електронен път ОРЕНДА - ТС7 ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0023 11.03.2019 13:50 Електронен път Д-р СТИЛИЯНА МИЗОВА ЕТ
BG06RDNP001-19.195-0024 11.03.2019 14:42 Електронен път Вики Суит ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0025 11.03.2019 14:57 Електронен път ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0026 11.03.2019 15:09 Електронен път "НИКИДЕНТ –-" ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0027 11.03.2019 15:18 Електронен път МОНИ БГ 05 ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0028 11.03.2019 15:20 Електронен път МИГЛЕНА ТОПАЛОВА - МЕГАН ЕТ
BG06RDNP001-19.195-0029 11.03.2019 16:01 Електронен път "АЛФА ПРИМ" ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0030 11.03.2019 16:17 Електронен път "ИВМА 2018" ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0031 11.03.2019 16:25 Електронен път ЕТ "ДЕТЕЛИНА-Л –ПЕХЛИВАНОВ"
BG06RDNP001-19.195-0032 11.03.2019 16:29 Електронен път "АВВА" ЕООД
BG06RDNP001-19.195-0033 11.03.2019 17:03 Електронен път "ВАСУ" ЕООД

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КППП:
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На 14.03.2019г.,от 15:00 часа, в офиса на СНЦ „МИГ-Кирково - Златоград“ гр. Златоград, ул.
„Стефан Стамболов“ №1 се проведе(встъпително обучение) първо Заседание на КППП
(Протокол №1).
Заседанието на комисията протече при следния дневен ред:
1. Встъпително обучение - запознаване с оценителния процес, условията и документите
по процедурата, критериите за оценка, действията на участници в Комисията при всеки
от етапите, постъпили въпроси и отговори;
2. Принципи на работа на Комисията, вкл. вземане на решения и мерки за прилагане на
еднакъв подход;
3. Препоръчителен график за работа и изпълнение на отделните етапи с краен срок
22/04/2019;
След запознаване на участниците в комисията с ВП2-Вътрешните правила за работа на
комисията и след направени обсъждания относно подбора на проектните предложения,
комисията прие Решение относно прилагане на единен подход и регламентиране етапите
на процеса на оценка на предложенията, както следва:
1.
2.

3.
4.

РЕШЕНИЕ №1
Поканите за заседанията, заедно с наличните материали,
се изпращат
предварително (минимум 1 ден) по ел.поща на участниците в комисията;
Заседанията на комисията са присъствени. В ситуация на срочност, Комисията
може да приема решения и чрез виртуално (неприсъствено) заседание, в случай че е
осигурена техническа възможност за това чрез конферентна гласова и/или
видеовръзка, или чрез ел. поща -споделено до всички членове;
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове с
право на глас (оценителите);
След всяко заседание, приетите от
комисията решения се изпращат от
Председателя или Секретаря до всички участници и членове с право на глас в
Комисията;

Председателят на комисията запозна членовете на КППП с етапите и сроковете на
оценителната сесия, поставени в Заповедта и препоръча същите да приключат в
конкретни срокове, като бе напомнено че в оценителния процес се включва и времето
предоставено на кандидатите за представяне на допълнителни документи по преценка на
оценителите.След направени обсъждания членовете на КППП приеха
КППП
оценка

РЕШЕНИЕ №2:
приема следния препоръчителен график за изпълнение на отделните етапи на

Описание
Разпределяне на проекти за ОАСД

Препоръчителен период

14/03/2019

Оценка АСД до комуникация

14/03/2019-24/03/2019, вкл

Комуникация етап АСД

25/03/2019-01/04/2019

Приключване на етап АСД

02/04/2019-04/04/2019
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ТФО – до комуникация

05/04/2019-11/04/2019

Комуникация етап ТФО

12/04/2019-18/04/2019

Приключване на етап ТФО

19/04/2019-22/04/2019

Краен срок

22/04/2019

Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД)
След разглеждане и запознаване със списъка на проектните предложения, членовете на
КППП подписаха декларации за липса на конфликт на интереси, поверителност и
безпристрастност.

За етап Оценка на Административно съответствие и допустимост са проведени пет
заседания на Комисията. Техният график, спрямо другите ключови дати е както следва:
Откриване на процедурата
11.01.2019г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – първи 11.03.2019г.
17:00
краен срок
Заповед за сформиране на Комисия
12.03.2019г.
Заседание №1 – въвеждащо
14.03.2019г.
15:00
Период на изпълнение на етап ОАСД
14.03.2019-17.04.2019
Заседание №2 – ОАСД
14.03.2019
17:00
Заседание №3 – ОАСД
23.03.2019
10:00
Заседание №4 – ОАСД
31.03.2019
16:00
Заседание №5 – ОАСД
11.04.2019
14:00
Заседание №6 – ОАСД
17.04.2019
16:00
Относно подадени повече от едно предложение от един кандидат, Комисията прие

РЕШЕНИЕ №3 по т. 1 от Заседание №2
Проектно предложение BG06RDNP001-19.195-0009, Ремонт на къща за гости БорАни,
подадено от БОРАНИ ЕООД ЕИК се смята за оттеглено, защото от същия кандидат е
подадено и друго проектно предложение BG06RDNP001-19.195-0014, с по-късен час и
съгласно т. 23 от Условия за Кандидатстване „В случай че един и същи кандидат е подал
повече от едно проектно предложение, Оценителната комисия разглежда само последното
постъпило проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени”.
Преди пристъпване на автоматичното разпределение на проектните предложения,
съгласно взето РЕШЕНИЕ №3, комисията прие

РЕШЕНИЕ №4 по т. 2 от Заседание №2
От всички 33 проектни предложения, подадени по първи прием по Процедурата, от оценка
за АСД се изключва проектно предложение BG06RDNP001-19.195-0009, поради подадено
повече от едно проектно предложение от един кандидат.
РЕШЕНИЕ №5 по т.3 от Заседание №2
1. Отразяване в окончателни забележки на всички искания към кандидатите,
препоръки за служебни корекции или за следващ етап на оценка;
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2. Към Оценителните листове за ОАСД се прилагат файлове с PrintScreen/извлечения
за проверки от публични регистри и др. удостоверяващи източници във всякакъв
удобен формат. Приложените файлове могат да включват:
a. Извлечение от ТРРЮЛНЦ за кандидата;
b. Удостоверяване подписващия с КЕП;
c. Извлечение от ТР за оферентите;
d. Извлечение от Камара на строителите-при оференти СМР;
e. Извлечение регистър минимални помощи
f. Извлечение ИСУН за липса на двойно финансиране; В Оценителния лист е
посочен и сайта на МИГ за проверка http://www,mig-kirkovozlatograd.com/index.php/dogovaryane , настоящите кандидатите нямат други
проекти пред МИГ;
Всеки оценител, преценя дали да добави и други потвърждения за проверката,
както и дали да прилага всичко от посоченото по-горе.
3. Към оценителните листове се прилага:
a. контролен лист посещение на място (при заявени разходи за СМР) и снимки
(по възможност в общ архивен файл) ;
b. работен лист от оценка на Бизнес план;
4. При активиране на комуникация с кандидат за отстраняване на нередовности,
Председателят на комисията обединява забележките на всички оценители на
кандидата. Комуникацията за всеки кандидат не е свързана с времето и периода на
оценка на други кандидати;
5. Комуникация за отстраняване на нередовност към кандидат се прави не повече от
два пъти за етап ОАСД и не повече от веднъж за етап ТФО;
6. В случай на искане за нередовности, в колонка изпълнение на критерии се чеква „не”;
7. „не” или „неприложимо: „Не приложимо” – ако този документ не се изисква за това
проектно предложение/кандидат. „Не” –ако може или трябва да бъде представено,
но Кандидатът е преценил, че няма да го използва.
8. Представяне и проверка на оферти - 3 оферти за СМР/доставки/услуги (ако не е
референтен), включително за услуги;
9. Съгласно Условия за кандидатстване, технологичен план се изисква само за ДМА за
проектна дейност Производство и при производство на енергия от ВЕИ;
10. За основателност на разходите: За СМР – Проверка на съответствието на
количествата от КСС на кандидата с количеството в Инвестиционния проект и с
количеството в избраната оферта, както и стойността в КСС на кандидата със
стойността в проектния бюджет.
За ДМА/ДНА –съответствие между
стойностите в избрана оферта и бюджет. Разминавания в стойности на позиции в
резултат на закръгляване с ДДС до 0,01 лв да не се считат за несъответствие;
11. Съответствие бюджет: / ТДИ / Бизнеспла;
12. Съответствие Индикатор: „Работни места” /Табл. Б2 от Бизнесплана/ Приложение
№15;
13. Оценителите препоръчват служебни корекции във формуляра, ако е необходимо, при
очевидни неточности, неизискващи пояснителна информация от кандидата или след
комуникация;
14. Оценителите препоръчват корекции в бюджета, ако е необходимо.след искане на
пояснителна информация и комуникация;
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15. В забележките към всеки етап да има заключение с предложението на оценителя –
да бъде допуснато до следващ етап или отхвърлено. При отхвърляне, да има мотиви,
свързани с насоките.
Относно тълкувания, възникнали въпроси и казуси на етап ОАСД, комисията прие
следното

РЕШЕНИЕ №6 по т. 3 от Заседание №2
1. В Критерий I.51 от Оценителен лист АСД в ИСУН „Представена е Декларация за
наличието на суровини за периода на изпълнение на бизнес плана при производство
на енергия от биомаса и/или при производство на биоенергия (по образец,
Приложение №11 от документи за попълване към условията за кандидатстване)”,
вместо Приложение №11 да се чете „Приложение №12”, както е в Условията за
кандидатстване и в Таблицата за АСД към Документи за информация (Приложение
С-9)

Във връзка с конкретните въпроси при оценка на АСД и прилагане на единен подход, КППП
прие следното

РЕШЕНИЕ №7 : по т. 1 от Заседание №3
1. Декларация по Приложение №4А – чести, дори масови случаи на ненаправен избор на
т.1 от част 2 относно съдимост.
Препоръчителни
действия:
изискване
на
коректно
попълване
чрез
отбелязване/подчертаване на избора.
2. При разминаване на данните от Приложение №11- Декларация за мин помощи и
регистър.
Препоръчителни действия - Изискване на коректно попълнена декларация,
отразяване в оценителния лист.
3. Дати на декларациите.
Препоръчителни действия –Приема се, че е допустимо, ако датите на
декларациите са след обявяване на настоящата проектна процедура и не по-късно
от датата на подаване на проектното предложение.
4. Приложение Справка за ДМА и Инвентарна книга, съгласно УК трябва да е към дата
на подаване на проектното предложение.
Препоръчителни действия - изискване на съответствие с дата на подаване на
проектното предложение.
5. За консултантски услуги и разходи за други разходи за услуги
Препоръчителни действия - изискваме, също по 3 оферти
6. При липса на три оферти за всяко перо, когато е приложимо, както и при липса на
подпис и задължителен реквизит на някои от офертите.
Препоръчителни действия
- Искане на пояснителна или допълнителна
информация,
7. В случаи, когато заявения разход по проекта е по-нисък от стойността на
избраната оферта.
Препоръчителни действия
– Приемаме стойността
като проверяваме
заложената стойност в бизнесплана.
8. При липса на техническа спецификация.
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Препоръчителни действия - искаме нова и проверяваме съответствие със
запитванията към оферентите.
9. По въпроси към Бизнесплана.
Препоръчителни действия - искане на пояснение от кандидатите.
10. При наличие на недопустими разходи (съгл. УК) или на необосновани разходи (без
необходим брой оферти).
Препоръчителни действия - предложение за служебна корекция на бюджета, след
искане на пояснение от кандидата.
Изготвено беше обобщение на необходимата допълнителна информация и документи,
която да се изиска чрез Комуникация с кандидатите, като КППП прие

РЕШЕНИЕ №8 по т. 1 от Заседание №4
1.Възлага на Председателя и Секретаря на КППП, да осъществят комуникация с
кандидатите чрез ИСУН, като изпратят въпрос с искане на допълнителна информация за
отстраняване на нередовностите, съгласно забележките в оценителните листове на
оценителите. като Уведомителните писма да съдържат текст, че неотстраняването на
нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на по-нататъшна оценка на
проектното предложение, до получаване на по-малък брой точки или до редуциране на
разходи в бюджета на проекта, както и да приложат указания за подаване на отговора.
2. Инициирането на комуникацията с кандидатите следва да се извършва след прекъсване
на оценителните листове на двамата оценители. Комуникацията за всеки кандидат не е
свързана с времето и периода на оценка на други кандидати.
Извършена е последваща оценка на прекъснатите оценителни листове. В резултат
на същата, след направена проверка на представената пояснителна информация и
допълнителна документация, преди финализиране на оценките за етапа е Прието
Решение №9 от Протокол АСД-6,4 за повторна комуникация с 10 от проектните
предложения.
РЕШЕНИЕ №9 по т. 1 от Заседание №5
Да се инициира Комуникация АСД 2 с Кандидатите за изискване от Кандидатите на
предоставяне на посочените в Оценителните листове забележки, както следва:/

1. За Декларация за съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (по
образец Приложение № 4А от документи за попълване). Същата не е коректно
попълнена в т.1 от втора част, като не е зачертано невярното обстоятелство.
Кандидатите следва да представят коректно попълнена Декларация по Приложение 4А
- за проекти 0002, 0003, 0007, 0010;
2.

За коректно попълване на декларация по закона за МСП –Приложение № 8 от
документи за попълване) т. 1 – за проект 0017;

3. Представена e инвентарна книга, която съгласно т.21 от раздел 24 от Условията за
кандидатстване, следва да е с датата на подаване на проектното предложение.
Кандидатът трябва да представи Инвентарна книга към датата на подаване на
проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване – за
проекти 0005, 0006;
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4. Представена е Справка за дълготрайни материални активи, която съгласно т.22
от раздел 24 от Условията за кандидатстване, следва да е към датата на подаване на
проектното предложение. Кандидатът трябва да представи Справка за дълготрайни
материални активи – приложение към счетоводния баланс, към датата на подаване на
проектното предложение – за проекти 0005,0006, 0023, 0025;
5. За представяне на техническа спецификация за машини и оборудване, като отделен
документ - за проект 0018;
6. За представяне на количествена сметка във формат .pdf, заверена от правоспособно
лице. – за проект 0010;
В хода на оценката бяха направени мотивирани предложения на оценителите за служебни
корекции на бюджета (за 8 проектни предложения) , както за служебни корекции на
Формуляр за кандидатстване
(за 9
проектни предложения.).
По направените
предложения се прие следното
РЕШЕНИЕ №10 по т. 1 от Заседание №6
относно служебни корекции във Формуляр за кандидатстване

1. Комисията възлага на Председателя или Секретаря да извършат служебни корекции
във Формуляр за кандидатстване на проектни предложения, както следва:
№ на проектно
№ на секция от
Основание
предложение
Формуляр за
кандидатстванеза корекция
***-0010
6, 7
Съответствие с др.части на формуляра
***-0011
6,7
Съответствие с др.части на формуляра
***-0013
6, 7,10,1
Съответствие с др.части на формуляра и УК
***-0022
7,8,1
Съответствие Условия за кандидатстване ,
приложени документи и поясн.информация
след комуникация
***-0023
6
Съответствие с др.части на формуляра
***-0025
8
Съответствие с приложени документи и
поясн.информация след комуникация
***-0029
7,10,1
Съответствие с УК и др.части на формуляр
***-0031
1,7
Съответствие с др.части на формуляра и УК
***-0032
6,7,10
Съответствие с др.части на формуляра и УК
2.Подробното съдържание на корекциите е описано в Приложение №6 – Служебни
корекции на формуляра за кандидатстване.
РЕШЕНИЕ №11 т. 1 от Заседание №6/ относно служебни корекции на Бюджета
1. Комисията възлага на Председателя или Секретаря да извършат служебни корекции
във Формуляр за кандидатстване на проектни предложения, както следва:
№ на проектно
Общ размер на
БФП, след редукция
предложение
редуцираната стойност
(БФП+Собствен принос)
***-0006
0,00 /компенсирана промяна
108 947.95
по раздели/
***-0010
-7 237,00
84 220.12
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***-0011
***-0013
***-0023
***-0029
***-0032

-1 316,98
-44 250,00
-4 499.49
-3 520.00
-12 560,00

108 292.21
75 861.50
61 433,05
107 304.74
49 745.40

2.Подробното съдържание на корекциите в бюджета е описано в Приложение №7Служебни корекции на бюджета
РЕШЕНИЕ №12 т. 3 от Заседание №6
относно отхвърлените проектни предложения на Етап ОАСД:

Комисията по Процедура № BG06RDNP001-19.195, МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4.
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, първи прием, след извършена оценка на
етап АСД , утвърждава списък на недопуснатите до оценка и отхвърлените на Етап
ОАСД проектни предложения , както следва :
 Проектно предложение
BG06RDNP001-19.195-0033,
„Реконструкция на
съществуваща жилищна сграда в Къща за гости в ПИ с идентификатор №
36926.1.117 в регулационните граници на с.Кирково”, подадено от ВАСУ ЕООД ,
Основание – проектното предложение е подадено след крайния срок за прием на
проектни предложения, посочен в т.25 от Условията за кандидатстване и в ИСУН.
 Проектно предложение BG06RDNP001-19.195-0009, Ремонт на къща за гости
БорАни, подадено от БОРАНИ ЕООД ЕИК се смята за оттеглено, защото от същия
кандидат е подадено и друго проектно предложение - BG06RDNP001-19.195-0014, с
по-късен час и съгл. т. 23 от Условия за Кандидатстване „В случай че един и същи
кандидат е подал повече от едно проектно предложение, Оценителната комисия
разглежда само последното постъпило проектно предложение, а предходните се
считат за оттеглени”.
Техническа и финансова оценка (ТФО)
За етап Техническа и финансова оценка са проведени две заседания на Комисията - №7 и
№8. Техният график, спрямо другите ключови дати е както следва:
Дата
Час
Откриване на процедурата
11.01.2019г.
Краен срок за подаване на проектни предложения – първи 11.03.2019г.
17:00
краен срок
Заповед за сформиране на Комисия
12.03.2019г.
Заседание №1 – въвеждащо
14.03.2019г.
15:00
Етап ОАСД(Заседания № 2, №3, №4, №5, №6)
14.03.2019-17.04.2019
Заседание №7– ТФО
17.04.2019
18:00
Заседание №8 –ТФОнеприсъствено
22.04.2019
15:00
Етап ТФО
17.04.-22.04.2019
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Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са
преминали успешно оценката на административното съответствие и допустимостта.
Извършва се по Контролен лист съгласно Приложение №С-10 „Техническа и финансова
оценка“ към Условия за кандидатстване, документи за информация, с присъждане на точки
по критериите за мярка 6.4, одобрени със Стратегията за ВОМР. В процеса на техническа и
финансова оценка председателят на комисията осигурява единен подход при прилагане на
критериите за подбор, посочени в Раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектни
предложения“.
Във връзка със изпълнение на дейностите по оценка на етап ТФО и на основание
Условията за кандидатстване и Приложение С-10 от Документи за информация Таблица за
ТФО – Критерии за избор и методика, Комисията прие:
РЕШЕНИЕ №13
/ по т. 1 от Заседание №6 – 17.04.2019 /
относно принципи на работа на КППП за етап ТФО

1. Оценителите определят изпълнението на посочените шест критерия, съгласно
Приложение С-10 от Документи за информация;
2. Заявените от Кандидатите точки в секция 11 от Формуляра за кандидатстване са
само за сведение.
3. За изпълнение на Критерий 1- „Проектът е насочен към развитие на туризма”,
Оценителите определят съответствие с поне едно от зададените условия: КИД на
проекта или
създаване/подобряване на туристически продукт чрез
настаняване/хранене/ доп.туристически услуги/съпътстващи услуги/ представяне.
Източници за информация могат да бъдат проектното предложение, Бизнесплан,
приложени документи, тълкувания на Министерството на туризма и други. В
случаите, когато е заявен приоритетен КИД на проекта 55.*, 79.11, 79.12 –
Оценителите определят съответствието му с проектното предложение, за да
присъдят точки по критерия.
4. За изпълнение на Критерий 4 – „Проекти, подадени от кандидати, притежаващи
опит или образование в сектора” за присъждане на точки се приема изпълнението на
поне едно от посочените три условия. Ако кандидатът удостоверява изпълнението
на Критерия с професионален опит, приемливи доказателства са само посочените в
Приложение С-10 документи.
5. Оценителите сами преценят дали да прикачват информация, ползвана в хода на
оценката.
6. Оценката следва да приключва със Заключение.

На 22.04.2019 г се изготви се обобщена ТФО на всяко от оценяваните проектни
предложения с отчет на точките, зададени от всеки от оценителите по съответните
критерии.
В резултат на получената обобщена Техническа и финансова оценка, Комисията прие
следните решения:
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РЕШЕНИЕ №14 по т. 1 от Заседание №8
относно отхвърлени предложения на етап ТФО /
Комисията
BG06RDNP001-19.195, МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4. „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности”, след извършена оценка на етап ТФО реши: няма
проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап Техническа и финансова оценка.
РЕШЕНИЕ №15 по т. 1 от Заседание №8
относно присъдени точки на етап ТФО
Комисията
по Процедура BG06RDNP001-19.195, МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4.
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, въз основа на извършена оценка на
етап ТФО и резултатите от оценката, генерирана в ИСУН, присъжда следните точки на
проектните предложения, отговарящи на минималните критерии, съгласно Условията за
кандидатстване, както следва:
ПП рег. номер

BG06RDNP001-19.195-0001
BG06RDNP001-19.195-0002
BG06RDNP001-19.195-0003
BG06RDNP001-19.195-0004
BG06RDNP001-19.195-0005
BG06RDNP001-19.195-0006
BG06RDNP001-19.195-0007
BG06RDNP001-19.195-0008
BG06RDNP001-19.195-0010
BG06RDNP001-19.195-0011
BG06RDNP001-19.195-0012
BG06RDNP001-19.195-0013
BG06RDNP001-19.195-0014
BG06RDNP001-19.195-0015
BG06RDNP001-19.195-0016
BG06RDNP001-19.195-0017
BG06RDNP001-19.195-0018
BG06RDNP001-19.195-0019
BG06RDNP001-19.195-0020
BG06RDNP001-19.195-0021
BG06RDNP001-19.195-0022
BG06RDNP001-19.195-0023
BG06RDNP001-19.195-0024

Наименование

Точки

ДУМБОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО – ТЕХН. ЛАБОРАТОРИЯ
ИВИ ДЕНТ ЕООД
ВАЛДИДЕНТ - Д- р ВЛАДИМИР ХРИСТОЗОВАПМПДМ-

35,00

"ЕКО ДРИЙМ 2018" ООД
ЕМА 20 ЕООД

30,00
30,00
50,00
50,00

КАЛИ 111 ЕООД

60,00

КАРПЕТ ЛУКС ЕООД

35,00

ЗАКУСКИ СВЕТЛАНА ЕООД

25,00

ЕНЧЕВИ - 4 ЕООД

35,00

"ПекарнаХлебчо" ЕООД

50,00

" (АИППДП) - "ДЕНТАПЛАНТ" ЕООД

55,00

"БЕРИ 98" ЕООД

45,00

БОРАНИ ЕООД

40,00

ГЕРГАНА-М ЕООД

50,00

ПАВАНИ - ЮС ЕООД

40,00

ДАНИ 111 ЕООД

50,00

"СИЕМ ЕООД

30,00

ЕТ „МАЕСТРО – СТЕФАН МЕРКОВ“

45,00

„АНИ СТИЛ 80“ ЕООД

30,00

Оли Ан ЕООД

30,00

ОРЕНДА - ТС7 ЕООД

35,00

Д-р СТИЛИЯНА МИЗОВА - АПМПДМ- ИП ЕТ

35,00

ВикиСуит ЕООД

50,00
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BG06RDNP001-19.195-0025
BG06RDNP001-19.195-0026
BG06RDNP001-19.195-0027
BG06RDNP001-19.195-0028
BG06RDNP001-19.195-0029
BG06RDNP001-19.195-0030
BG06RDNP001-19.195-0031
BG06RDNP001-19.195-0032

ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД
"НИКИДЕНТ – Д-Р НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ –
АПМПДМ- ИП" ЕООД

45,00
50,00

МОНИ БГ 05 ЕООД

40,00

МИГЛЕНА ТОПАЛОВА - МЕГАН ЕТ

45,00

"АЛФА ПРИМ" ЕООД

30,00

"ИВМА 2018" ЕООД

60,00

ЕТ "ДЕТЕЛИНА-Л - СЕРЬОЖА ПЕХЛИВАНОВ"

35,00

"АВВА" ЕООД

50,00

РЕШЕНИЕ № 16
/ относно приоретизиране на проекти, получили равен брой точки, за които не достига
финансиране / по т. 1 от Заседание №8
Комисията реши:
1. Описание - Четири проектни предложения имат еднакъв брой точки – 45, на етап
ТФО. Същите могат да бъдат частично финансирани, защото не достигат финансови
средства за всички.
2. Принцип- Налице е случая, посочен в т. 22, стр. 30, от Условия за кандидатстване
относно критериите и реда за оценка, който гласи: „1.При наличие на проектни
предложения с равен брой точки, получени в резултат на техническата и финансова
оценка, за които наличния финансов ресурс, не е достатъчен,
се подхожда по
следния начин: На проектните предложения с равен брой точки ще бъде предложено
финансиране с еднакъв по-нисък процент на безвъзмездната помощ, до размера на
наличния финансов ресурс. За целта се изисква, съгласие на Кандидатите за
изпълнение на дейностите в проектното предложение с намаления интензитет на
финансиране, както и допълнителен финансов анализ за такава възможност.
Кандидатите/Кандидатът, които/който не е съгласен да изпълнят/и проекта при
намаления интензитет на помощта се включват в Списъка на резервните
кандидати.”
3.

Разчети
Номер на ПП
BG06RDNP00119.195-0025
BG06RDNP00119.195-0013
BG06RDNP00119.195-0028
BG06RDNP00119.195-0019

Име на кандидата
ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД

"БЕРИ 98" ЕООД
МИГЛЕНА ТОПАЛОВА МЕГАН ЕТ
ЕТ „МАЕСТРО – СТЕФАН
МЕРКОВ“

точки

БФП

Собст.
принос

ОБЩА
СТОЙН.

45

49 875,00 16 625,00

66 500,00

45

75 861,50 25 287,17 101 148,67

45 109 950,00 36 650,00 146 600,00
45

31 500,00 10 500,00

42 000,00
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Съгласно направените разчети:
Общ размер на исканата Безвъзмездна помощ на проектите с 267 180,50 лв
равен брой точки, за които не достига финансиране
Общ размер на наличния неразпределен финансов ресурс
60 585,86 лв
Размер на редукция/намаляване на финансирането

22,68 %
60585,86/267180,50)
Предлаганият интензитет на Безвъзмездната финансова 17 %
помощ
(22,68 % * 75%)
4. Уведомяване- Комисията възлага на Председателя на Комисията, да изпрати чрез
ИСУН уведомителни писма до кандидати на проектни предложения 0013, 0019,
0025, 0028 за съгласие или несъгласие съответното проектно предложение да
бъде финансирано с горепосочения размер на безвъзмездна финансова помощ от 17
% от общата стойност на проекта, вместо със заявения размер на БФП от 75 %.
На 22.04.2019 г. са изпратени Уведомителни писма чрез ИСУН до четиримата кандидати
съгласно т.4 от решение №16.

РЕШЕНИЕ № 17
/ по т. 2 от Заседание №8/
Комисията по Процедура BG06RDNP001-19.195, МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4.
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, въз основа на извършена оценка на
етап ТФО и резултатите от оценката, генерирана в ИСУН, класира в низходящ ред,
проектните предложения, отговарящи на минималните критерии съгласно Условията за
кандидатстване, съгласно Приложение № ТФО-3

Заключение:
-

Брой проектни предложения, които се предлагат да бъдат финансирани : 11
Брой проектни предложения в резервен списък - 20
Обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за
финансиране проектни предложения: 916 414,14 лева.
Препоръчаната за предоставяне сума е в рамките на общия размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедура за подбор на проекти процедура Процедура
BG06RDNP001-19.195, МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности” - 977 900.00 лв
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