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СДРУЖЕНИЕ „МИГ  КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“ 

Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите  
местно развитие  № РД 50-41/27.04.2018 г. 

 

 

Процедура  № BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-

Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, 
вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран 
подход на територията на МИГ Кирково - 

Златоград" 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН   ДОКЛАД 

 
на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура   

№ BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до 
устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на 

територията на МИГ Кирково - Златоград" 

 Процедура Процедура  № BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково 
- Златоград" Заповед  №З-42/02.07.2019г. и Заповед №З-48/12.08.2019г. за изменение на Председателя на МИГ Кирково-Златоград Срок за кандидатстване 

31.05.2019г. - 01.07.2019г. Период на оценка 

 

05.07.2019г.-26.08.2019г. 
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Днес, 26.08.2019г,  се състави настоящия оценителен доклад от Комисията за подбор на проектни предложение, във връзка с приключена оценка на проектни  предложения, подадени в рамките на крайния срок за кандидатстване по Процедура  № 
BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград" с подкрепата на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Обявяването и оценката протече на следните етапи: 
 

I. Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 31.05.2019г. с един краен срок за кандидатстване. Крайният срок за кандидатстване изтече на 
01.07.2019г., 17:30 ч. В рамките на този срок са подадени 2 /две/ проектни предложения, по 
електронен път, чрез системата ИСУН2020. Списък с подробни данни на постъпилите проектни предложения по процедурата  е генериран в ИСУН. Същите са регистрирани и в  обобщения електронен регистър на получени проектни предложения на МИГ, публикувани на сайта на МИГ: http://mig-kirkovo-

zlatograd.com/index.php/dogovaryane. 

 

II. Сформиране на Комисия за подбор на проектни предложения.  Стартиране 
на работата на Комисията. Със Заповед № З-42/02.07.2019 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград” е назначена комисия за подбор на проектни предложения /КППП/. Със Заповед №З-48/12.08.2019г. на Председателя на УС на МИГ е удължен срока за работа на комисията за оценка на проектните предложения. Заповедите и мотивите за тях са приложени в ИСУН2020.  

 СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 1.Юлия Красимирова Бойчева – член на екипа на МИГ – Председател на КППП (без право на глас) 

2.Мелиха Адем Осман  –член на екипа на МИГ- Секретар на КППП (без право на глас) 

 

Членове на КППП с право на глас: 
1. Первин Кязим Ахмед – външен експерт – оценител(с право на глас) 

2. Боряна Сашова Алексова – външен експерт-оценител (с право на глас) 

3. Милена Иванова Драгова – външен експерт - оценител (с право на глас) 

 

Резервни членове на КППП: 
1.Борислав Филипов Хаджиев – външен експерт-оценител (с право на глас) 

2.Красимир Захариев Младенов - външен експерт-оценител (с право на глас) 

3. Васка Николова Каптебилова – външен експерт-оценител (с право на глас) 

 

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane
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Наблюдатели по реда на чл.15, ал.1 от ПМС №162/2016 г.: 
1.Магдалена Георгиева Тодорова-Димитрова– Главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне”, ГД ЕФМПП;  
2.  Светлана Велкова Минева – главен експерт в отдел „Верификация – Южен”, ГД ЕФМПП; 
 

 

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ  НА КППП: На 05.07.2019г.,от 14:00 часа, в офиса на СНЦ „МИГ-Кирково - Златоград“ гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ №1 се проведе първо встъпително Заседание на комисията  при следния дневен ред: 
1. Запознаване на  оценителите с техните права и задължения в оценителния процес; 
2.  Представяне на особеностите на процедурата за предоставяне на БФП: 

 цели, критерии за допустимост на кандидати, партньори;  
 допустими дейности - задължителни елементи при описание на дейностите и детайлно представяне на спецификите по всяка дейност; 
 допустими и недопустими разходи; структура на бюджета; индикатори и тяхното значение – особености при попълване на индикаторите в ИСУН, задължителни индикатори (ако има такива) и др.); 

3.  Представяне етапите за оценка; 3.1 Представяне на критериите за оценка на административно съответствие и допустимост, съгласно утвърдените Условия за кандидатстване по процедурата; 3.2 Представяне на критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения, съгласно утвърдената с Условията за кандидатстване Методология за техническа и финансова оценка; 
 Целите и резултатите от проведеното заседание са описани подробно в Протокол 
№1-ЧР-2/05.07.2019г.-Встъпително обучение. 
 

III. Оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) 

 След разглеждане и запознаване със списъка на проектните предложения,  членовете на КППП подписаха декларации за липса на конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност. Оценителната сесия  е активирана на 03.07.2019 г. под номер BG05M9OP001-

2.041-S1. За етап Оценка на Административно съответствие и допустимост са проведени три заседания на Комисията.Техният график, спрямо другите ключови дати е както следва: Краен срок за подаване на проектни предложения – първи краен срок 

01.07.2019г. 17:30 Заповед за сформиране на Комисия 02.07.2019г.  Заседание №1 – въвеждащо 05.07.2019г. 14:00 

Период на изпълнение на етап ОАСД 05.07.2019-30.07.2019 Заседание №2– ОАСД 05.07.2019 16:00 Заседание №3 – ОАСД 19.07.2019 14.00 Заседание №4 - ОАСД 30.07.2019 16.00 
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Извърши се генериране на автоматично разпределяне в ИСУН на двете  проектни предложения между тримата оценители за извършване на проверка на административно съответствие и допустимост. Генерирани бяха общо 4 на брой оценителни листа на етап ОАСД.  

 В хода на оценката бяха приети  Решения № 3, 4, 5 и 6, относно определяне правила за работа за етап ОАСД, прилагане на единен подход и  възникнали въпроси,   определяне на финансовия капацитет и други, описани подробно в  Протокол №2-

ЧР2. При извършената оценка за АСД на проектните предложения се установи необходимост от изискване на допълнителна информация от двамата кандидати по процедурата и са изпратени уведомление за установените нередовности, съгласно 
Решение №4 от Протокол №2-ЧР2. Комуникация с кандидатите е осъществена чрез ИСУН 2020 от администратор на сесия. Съдържанието на въпросите и получените по тях отговори  са налични в ИСУН 2020. Съответните оценители са извършили оценка и приключване на своите оценителни листове. Към 30.07.2019г. всички оценителни листове са приключени. Няма анулирани оценителни листове на етап ОАСД. В резултат на обобщена оценка на етап АСД, Комисията прие Решения №5 и 6 за отхвърлени проектни предложения на етап ОАСД и допуснати проектни предложения до етап ТФО, постъпили по Процедура 

№ BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, 
вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ 
Кирково - Златоград", Оценителна сесия BG05M9OP001-2.041-S1. 

 

IV. Техническа и финансова оценка-ТФО . Определяне  размера на БФП  
 За етап ТФО са  проведени  три заседания на Комисията- №5 и №6, както  следва: Краен срок за подаване на проектни предложения – първи краен срок 

01.07.2019 17:30 Заповед за сформиране на Комисия 02.07.2019  Заседание №1 – въвеждащо 05.07.2019 14:00 Етап ОАСД (заседания№2,3,4) 05.07.2019-30.07.2019 

Заседание №5–  ТФО 30.07.2019 17,00 

Заседание №6 – ТФО 02.08.2019 14.00 

Заседание №7 -  ТФО 26.08.2019 14,00 

Етап ТФО 30.07.2019-26.08.2019 

 

 Във връзка с оценката на етапа, Комисията е приела   правила и  принципи на работа, отразени в  Решения №7 и №8  от Протокол  №3-ЧР2. 

  Председателят на комисията извърши на 30.07.2019г. автоматично разпределение на оценителите в системата на ИСУН 2020 за извършване на Техническа и финансова оценка.  В разпределението бяха включени тримата външни оценители с право на глас, (2) двете допуснати проектни предложения, с оценка на всеки проект от 
2-ма оценителя. 
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В процеса на оценка на ТФО бяха установени непълноти и пропуски, по отношение на представените проектни предложения и приложените документи, заявени данни и посочени факти, изискващи осъществяване на комуникация с Кандидатите за двете проектните предложения  (0001  и 0002), които са  отразени в оценителните листове за проектните предложения. С оглед отстраняване на пропуските, КППП инициира комуникация с кандидатите. Съдържанието на въпросите от комуникация и получената информация по всеки от тях е налична в ИСУН. Оценителните листове  от извършената техническа и финансова оценка на всички проектни предложения, попълнени от членовете на комисията с право на глас, са изготвени и съхранени в ИСУН 2020.  В хода на оценката оценителите прилагаха Критерии и методика за оценка на етап ТФО, тълкувания за всеки един от критериите, посочените в Правилата за оценка, източници и цялата налична информация във Формуляра за кандидатстване и   комуникациите с  кандидата.  Оценката на всяко проектно предложение по критерии  и общо е посочено в Приложение № 1-ТФО, към Протокол №3 ЧР-2. Техническата и финансовата оценка на проектните предложения включва и оценка на реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени дейности и разходи или на разходи, които не са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи,  както и спазване изискванията, посочени във Указанията за кандидатстване за относителен дял на разходите за възнаграждения на лица по договори за услуги, Комисията за подбор служебно премахва/коригира съответните разходи от бюджета на проекта. 

  В тази връзка, в хода на оценката бяха направени мотивирани предложения на оценителите за служебни корекции на бюджета, както  и за служебни корекции  на формуляра за   кандидатстване за проект 0002.   По направените предложения се приеха  съответните решения, касаещи служебни корекции на Бюджета и във формуляра за кандидатстване, отразени съответно в Решения №11 и №12 от 
Протокол ТФО№3-ЧР2. 

 На 26.08.2019г. се изготви 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  Решения №13 и №14 за присъдени точки на етап ТФО и класиране на проектните предложения. 

 

ПРИСЪДЕНИ ТОЧКИ: 
 

ПП рег. номер Кандидат 

Общ размер 
на БФП (лв.), 

след редукция 

Резултат ТФО 

 

Статус Точки 

BG05M9OP001-2.041-0001 ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

234 699.60 Преминава 54 
 BG05M9OP001-2.041-0002 ОБЩИНА КИРКОВО 

152 255.04 Преминава 54 
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V. Класиране на проектните предложения, съгласно Решение №14  от Протокол 
№3-ЧР2 

 

1. Предложени за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях; 
Клас. № Номер на ПП Име на Кандидата БФП, лв 

съфинан-

сиране, лв 

% 

БФП 
Точки 

1 BG05M9OP001-

2.041-0001 

Община Златоград 234 699.60 0 100 54+ 

2 BG05M9OP001-

2.041-0002 Община Кирково 152 255.04 0 100 54 При класирането на проектните предложения е спазено заложеното в Методиката за оценка на ТФО правило: „В случай че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии: - По-високи показатели за изпълнение…“ – За проект 0001 – показател 30, за проект 0002-показател 20. 
 

2. Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, съгласно 
Решение №15 от Протокол №3-ЧР2. 

 

 

Клас. № Номер на ПП Име на Кандидата БФП, лв 
съфинан-

сиране, лв 
%БФП Точки 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

3. Предложени за отхвърляне  и оттеглени проектни предложения, от включените в оценка  и основанието за отхвърлянето им, съгласно Решение №16 от Протокол 
№3-ЧР2 

 

- НЯМА  
 

 

VI. Заключение:  
 

- Брой постъпили по процедурата проектни предложения – 2 

- Брой предложения, включени за оценка - 2 

- Брой проектни предложения, които се предлагат да бъдат финансирани : 2 

- Брой проектни предложения в резервен списък -0 

- Обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за финансиране проектни предложения: 386954.64лв. 
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СДРУЖЕНИЕ „МИГ  КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“ 

Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите  
местно развитие  № РД 50-41/27.04.2018 г. 

 

 

Процедура  № BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-

Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, 
вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран 
подход на територията на МИГ Кирково - 

Златоград" 

 

РЕШЕНИЯ 

 

на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура  № 
BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до 

устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на 
територията на МИГ Кирково - Златоград" 

 Процедура Процедура  № BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково 
- Златоград" Заповед  №З-42/02.07.2019г. на Председателя на МИГ Кирково-Златоград Първи срок за кандидатстване 

31.05.2019г. - 01.07.2019г. 
Период на оценка 

 

05.07.2019г.-26.08.2019г. 
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РЕШЕНИЕ №1  - Относно: Принципи на работа 

 

1. Поканите за заседанията, заедно с наличните материали,  се изпращат  
предварително (минимум 1 ден)  по ел.поща на участниците в комисията; 

2. Заседанията на комисията са присъствени. Комисията може да приема  решения 
и чрез неприсъствено заседание,  в случай че е осигурена техническа възможност 
за това   или чрез ел. поща  - споделено  до всички членове; 

3. Решенията на комисията  се вземат с обикновено мнозинство  от всички  
членове  с право на глас (оценителите); 

4. След всяко заседание, приетите от  комисията решения се изпращат от 
Председателя или Секретаря  до всички  участници  и  членове с право на глас в 
Комисията; 

 

РЕШЕНИЕ №2   - Относно: Препоръчителен график на Работа 

КППП  приема следния препоръчителен график за изпълнение на отделните етапи на 
оценка: 

Описание  Препоръчителен период 

Разпределяне на проекти за ОАСД 05.07.2019 

Оценка АСД до комуникация 05.07-19.07.2019 

Комуникация етап АСД 19.07-26.07.2019 

Приключване на етап АСД 26.07-30.07.2019 

ТФО – до комуникация 30.07–02.08.2019 

Комуникация етап ТФО 02.08-09.08.2019 

Приключване на етап ТФО 09.08-12.08.2019 

Оценителен доклад 12.08.2019 

Краен срок  12.08.2019 

 

РЕШЕНИЕ №3/заседание 2 

1. Да се отразяват в Оценителните листове като  окончателни забележки на 
всички искания към кандидатите, препоръки за служебни корекции или за 
следващ етап на оценка; 

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. Всеки оценител преценя дали да добави и 
други  потвърждения за проверката, както и дали да прилага всичко от 
посоченото по-горе. 

3. Относно Декларация Приложение II – частта  „съдимост” -  Ако кандидатът не е 
зачертал или изтрил нищо  (останали са и двата алтернативни текста ) 
изискваме коректна декларация, ако направеният  изборът  може да бъде 
определен  ( например    Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ осъждан(-а) съм, 
но съм реабилитиран(-а)  )  - не изискваме нова Декларация. 
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4. За критерий IV. 4. / V.4  „Кандидатът разполага с финансов капацитет, (съгласно 
приложен Счетоводен баланс), поради обстоятелството че Кандидатите са 
само общини, няма да се изисква служебна информация от НСИ чрез УО на ОПРЧР 
2014-2020. В случаите,  когато кандидатът е община Счетоводен баланс за 
предходната финансова година се извършва служебна проверка от 
оценителната комисия в Закона за държавния бюджет за текущата година. 

5. Оценителната комисия може по всяко време да проверява декларираните от 
кандидатите/партньорите данни, както и да изисква разяснения относно 
документите, представени съгласно т. 22 от Условията за кандидатстване. 

6. При  активиране на комуникация  с кандидат за  отстраняване на нередовности 
или искане на пояснителна информация,  Председателят  на  комисията 
обединява  забележките на всички оценители по проектното предложение.  
Комуникацията за всяка предложение не е свързана  с времето и периода на 
оценка на други кандидати; 

7. Комуникация за отстраняване на нередовност към кандидат се прави  не повече 
от два пъти  за всеки от етапите на  оценка; Един и същи въпрос или 
некоректност може да бъде поставян не повече от 2 пъти. 

8. Инициирането на комуникация за  всеки  проект  не е свързана с периода на 
комуникация на други проекти.  

9. Представените   като отговор на поставената  от КППП въпрос, информация и 
документи в никакъв случай и при никакви обстоятелства не трябва да 
променят първоначалните условия на представените проектни предложения 
и/или да водят до подобряване на тяхното качество. КППП се съобразява с 
обстоятелството, че извършената оценка на всяко проектно предложение от 
страна на двамата оценители е независима, както и че при изготвянето на 
уведомленията за установени нередовности е необходимо да се търси 
максимална окомплектованост на всяко проектно предложение с оглед 
извършване на оценката му по критериите за допустимост на кандидата и 
проекта, както и впоследствие по критериите за техническа и финансова 
оценка. 

10. Препоръчва се  за всеки етап да има обобщаващо  заключение с предложението на 
оценителя – да бъде допуснато до следващ етап или отхвърлено.  

 

РЕШЕНИЕ №4:(т.1 от Заседание №3) относно комуникация АСД Във връзка, с необходимостта от изискване на допълнителна  информация, 
необходима за оценка на проектните предложения, касаеща устойчивостта на резултатите, 
свързана с изпълнението на дейностите по проектите и очаквания ефект върху целевите 
групи,Комисията реши: 

Възлага на председателя или секретаря на КППП да осъществят комуникация с 
кандидати 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 
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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.  

 

РЕШЕНИЕ №5 / по т.1 от Заседание №4 / 

Комисията  по процедура№ BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър 
достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на 
територията на МИГ Кирково - Златоград" след извършена оценка на етап ОАСД реши, 
че няма предложени за отхвърляне проектни предложения при ОАСД. 
 

РЕШЕНИЕ № 6 / по т.1 от Заседание №4 / 

Комисията  по Процедура№ BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър 
достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на 
територията на МИГ Кирково - Златоград", Оценителна сесия BG05M9OP001-2.041-S1, 

въз основа на извършена оценка на етап ОАСД и генерирана Обобщена ОАСД , допуска  до 
Техническа и финансова оценка следните  проектни предложения: 

 BG05M9OP001-2.041-0001-Община Златоград с наименование „Социални и 
здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен 
живот“ 

 BG05M9OP001-2.041-0002- община Кирково, с наименование"Изграждане  на 
интегриран модел за  предоставяне на устойчиви услуги, вкл. здравни и 
социални услуги на територията на община Кирково", 

   

РЕШЕНИЕ №7 - относно принципни действия на етап ТФО / от т.1 на Зас. №5  
1. В забележките към етап ТФО да има заключение с предложението на 

оценителя – дали проектното предложение може да бъде включено в списъка на 
кандидатите за класиране. При отхвърляне, да има мотиви, свързани с насоките; 

 2. Оценителите да указват служебни корекции във формуляра при установено 

несъответствие с Условията за кандидатстване. 

РЕШЕНИЕ №8 - относно критерии за оценка / от т.1 на Зас. №6  
1. Във връзка с критерий за оценка на ТФО №5 „Специфичен критерий за 

територията на МИГ- Проектът е насочен към целева група хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване или самотноживеещи възрастни хора», Комисията 
реши, че точки по критерия ще бъдат присъждани, при условие, че Кандидатът е 
посочил във Формуляра за кандидатстване или приложените документи, информация 
конкретизирана относно посочената в критерия част от целевата група. Не следва да 
се иска пояснителна информация в тази връзка, защото това може да доведе до 
подобряване на проектното предложение.  

2. Във връзка с критерий за оценка на ТФО №1 „Оперативен капацитет“, 

Комисията реши, че ще приема за опит на кандидата/партньора в управлението на 
проекти, опит по проекти, финансирани от ЕСИФ, националния бюджет или други 
финансови инструменти, в които кандидатът/партньорът е участвал в ролята на 
Бенефициент или Партньор. Няма да се счита за опит в управление на проекти: описан 
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опит по сключени договори между кандидата/партньора с Агенция по заетостта, по 
които в качеството си на работодател, кандидатът/партньорът е наемал 
безработни лица, за които Агенция по заетостта е възстановявала средствата за 
работни заплати, както и описан опит по като Изпълнител или Доставчик на стоки, 
услуги, СМР по проекти, на друг Бенефициент. 

РЕШЕНИЕ №9- относно иницииране на комуникация / от т.2 на Зас. №6  
1. Да се изиска от кандидатите с проектни предложения № BG05M9OP001-2.041-

0001 и BG05M9OP001-2.041-0002 да представи необходимата пояснителна информация 
във връзка с установени непълноти или неясноти при оценката на входираните от тях 
проектни предложения. КППП определя срок от 7 календарни дни за тяхното 
представяне.  

2. 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. 

 

РЕШЕНИЕ №10- бюджетните разходи / от т.2 на Зас. №6  
1. Оценителите да указват корекции на бюджета в случаите, предвидени в 

условията за кандидатстване. Предложенията за корекции на бюджета, да бъдат 
мотивирани;  

2. Разходи, които са необосновани, следва да се считат за недопустими, тъй като 
не отговарят на изискванията на Условията за кандидатстване, на критериите по чл. 
57., ал. 1, от ЗУСЕСИФ и са в противоречие с принципа на добро финансово управление и 
принципите на икономичност, ефикасност и ефективност. Като такива, те следва да 
се премахват от бюджетите на проектните предложения на основание чл. 19, ал. 7, т. 
1 от ПМС№162/05.06.2016г. Констатацията на оценяващия за необосноваността на 
разхода трябва да е обоснована. За целите на решението и за определяне стойността и 
описанието на разхода, може да се изиска и пояснителна информация от кандидата, 
със срок за предоставяне- 7 дни. 

 

РЕШЕНИЕ №11 относно Служебни корекции на Бюджета / от Заседание №7  
1. Комисията възлага на Председателя или Секретаря да извършат служебни 

корекции в секция 5 Бюджет от Формуляра за кандидатстване в ИСУН, по проектно 
предложение BG05M9OP001-2.041-***, както следва:  

№ на проектно предлож. Бюджетен ред № и име Заявена стойност Размер на 
корекцията Стойност след редукция  

***-0001 1,1 Разходи за трудови възнаграждения… 167 642.57              0    167642.57 
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 ***-0002 1,1 Разходи за трудови възнаграждения… 167 642.57 58 888.97 108 753.60 
Основание : Направени предложения от оценителите и дадена обосновка от 
Кандидатите след комуникация. Подробно описание на основанията за промени са 
посочени в Приложение №2 - ТФО.  

2. Във връзка с т.13 част II от Условията за кандидатстване, Комисията възлага 
на Председателя или Секретаря да впишат служебно по бюджетен ред 2,1 „Единна 
ставка” от секция 5-Бюджет на Формуляра за кандидатстване в ИСУН, сума размер на 
40% от допустимите преки разходи за персонал по проекта, както следва:  

№ на проектно предложение Бюджетно перо: № и име Стойност, лв  

**-0001 2,1 „Единна ставка” 67057.03 **-0001 Обща сума 234699.60  

**-0002 2,1 „Единна ставка” 43501.44 **-0002 Обща сума 152255.04  

Основание – т. 14,3 от Условията за кандидатстване- точно на 40% от б-перо 1,1 

РЕШЕНИЕ 12 - Относно служебни корекции във Формуляра за 
кандидатстване, освен бюджет  

Комисията възлага на секретаря да извърши служебни корекции във Формуляра 
за кандидатстване на проектни предложения,  

РЕШЕНИЕ №13 относно присъдени точки на етап ТФО  
Комисията по Процедура BG05M9OP001-2.041, оценителна сесия-S1, 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:  

BG05M9OP001-2.041-0001 ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 234 699,60 Преминава 54  

BG05M9OP001-2.041-0002 ОБЩИНА КИРКОВО 152 255,04 Преминава 54  

РЕШЕНИЕ № 14 относно класиране / от Заседание №6  
Комисията по Процедура BG05M9OP001-1.049, оценителна сесия-S1, 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 № 3-ТФО  

 

РЕШЕНИЕ №15 относно списък с резервни проектни предложения на етап 
ТФО  

Комисията, на база извършена обобщена ТФО, реши: По оценителна сесия BG05M9OP001- 

2.041-S1 няма проектни предложения, включени в списък с резервни проектни 
предложения.  

РЕШЕНИЕ №16 относно отхвърлени предложения на етап ТФО  
Комисията, на база извършена обобщена ТФО, реши: По оценителна сесия BG05M9OP001- 

2.041-S1 няма проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап Техническа и 
финансова оценка. 
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