
Резултат от 
ОАСД

УИН Наименование Наименование

Общ 
размер 
на БФП 

(лв.)
Съфин. 

(лв.) Статус Статус Точки
Пор 
№ Статус

БФП след 
корекции 

(лв.)

BG06RDNP001-

19.202-0013

30.03.2020 

14:19 120556055

Сдружение за социална интеграция Златната кухня на Златоград-Кирково 17 367.40 0.00 Преминава Преминава 52.50 1 Одобрено 17 367.40

BG06RDNP001-

19.202-0010

26.03.2020 

17:19 205427905

Сдружение „К3 Ултра” К3 Ултра Маратон 17 724.00 0.00 Преминава Преминава 46.00 2 Одобрено 17 724.00

BG06RDNP001-

19.202-0011

27.03.2020 

09:39 108077524

Народно читалище "Васил Левски - 1952 г." "Развитие, запазване и обогатяване на нематериалното културно и природно наследство" 17 968.00 0.00 Преминава Преминава 45.00 3 Одобрено 17 968.00

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка 7.5.1 -втори прием

Резултат от ТФО Класиране

ПП рег. номер
Дата и час 

на рег.

Кандидат



Резултат от 
ОАСД

УИН Наименование Наименование

Общ 
размер на 
БФП (лв.)

Съфин. 
(лв.) Статус Статус Точки

Пор 
№ Статус

БФП след 
корекции 

(лв.)

BG06RDNP001-

19.202-0012

30.03.2020 

13:56 205983745

Сдружение с 
нестопанска цел 
Б.Е.Т.Т.Е.Р

"Опазване на нематериалното 
културно и природно наследство на 
територията на МИГ Кирково-
Златоград" 16 940.00 0.00 Преминава Преминава 43.00 4 Резерва 16 940.00

BG06RDNP001-

19.202-0009

26.03.2020 

17:11 000605420

ДЕТСКА ГРАДИНА  
"СНЕЖАНКА"

"Децата на Златоград по пътя на  
народните  традиции с усмивка и 
надежда" 14 539.60 0.00 Преминава Преминава 42.00 5 Резерва 14 539.60

BG06RDNP001-

19.202-0008

19.03.2020 

15:13 108502988

Основно училище 
"Иван Вазов" 
с.Чакаларово

"Да опознаем и съхраним 
нематериалното културно и природно 
наследство на Община Кирково" 18 835.00 0.00 Преминава Преминава 34.50 6 Резерва 18 835.00

СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИ   ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка 7.5.1 -втори прием

Резултат от ТФО Класиране

ПП рег. номер
Дата и час 

на рег.

Кандидат



BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка 7.5.1 - втори прием

СПИСЪК  НА ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**** неприложимо
ПП рег. номер Наименование Кандидат



 

 

  

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  
Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов” № 1, тел / факс 03071 / 4205 

                                             Ел. поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

 

З А П О В Е Д 

№ З - 80 / 30.03.2020г. 

Относно: Сформиране  на Комисия за подбор на проектни предложения по Втори 
прием на Процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка 
7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на 
нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ 
Кирково - Златоград” и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член 
на Комисията  

 На основание Решение № УС - 27.151/ 27.03.2020г. 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 за подбор на проектни предложения по Втори прием - BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство 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 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.202 „МИГ - Кирково – Златоград“ по Мярка 
7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” – Втори прием, 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: 



 

1. Юлия Красимирова Бойчева – Председател на КППП - член на екипа на МИГ - /без право на глас/, Висше образование – Магистър, Квалификация „Връзки с обществеността“. 

  2. Мелиха Адем Осман – Секретар на КППП  - член на екипа на МИГ - /без право на глас/, Висше образование – Бакалавър, Квалификация „Стопанско управление“. 

3. Красимир Захариев Младенов – Експерт-оценител, член на КВО на МИГ - /с право на глас/, Висше образование - Магистър, Квалификация „Икономика и организация на труда, социален мениджмънт и социално предприемачество“. 

4. Зорица Димитрова Ставрева – Външен експерт-оценител /с право на глас/,   Висше образование – Магистър, Квалификация „ Туризъм“. 

5. Ема Фиданова Енева – Външен експерт-оценител /с право на глас/                      Висше образование – Магистър, Квалификация „Социални, стопански и правни науки, икономика, администрация и управление“. 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:  
1. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт-оценител /с право на глас/, Висше образование  – Магистър, Квалификация „Електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника“. 

2. Васка Николова Каптебилова – външен експерт-оценител /с право на глас/,               Висше образование – Магистър, Квалификация „Технически науки, профил биотехнологии, хранителни технологии, общо инженерство“.  

3. Боряна Сашова Алексова – външен експерт-оценител (с право на глас) вписан под №1, съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №162/05.07.2016г., Висше образование –Магистър, Квалификация „Технически науки, Комуникационна и компютърна техника“.  НАБЛЮДАТЕЛИ по процедурата не са определени 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 № 161/04.07.2016 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 
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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 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., или при настъпване на други обективни причини, поради които не може да изпълнява задълженията си, същият се замества от резервен член. 
 

III. ПРАВА В ОЦЕНИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА. 

1. Юлия Красимирова Бойчева – Председател на КППП – администратор; 

2. Мелиха Адем Осман – Секретар на КППП – администратор; 

3. Красимир Захариев Младенов – оценител; 

4. Зорица Димитрова Ставрева – оценител; 

5. Ема Фиданова Енева – оценител;  

 

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА. 1. Срок за приключване на оценката за АСД и ТФО и изготвяне на оценителен доклад от КППП – 15.05.2020 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. 

1. Председателят и секретарят на комисията са членове на екипа на МИГ и не получават възнаграждение за участие в КППП. 
2. Размерът на възнаграждението на  експерт-оценители за 1 оценен проект за всеки от етапите АСД и ТФО  е съгласно одобрения бюджет за 2020 г на МИГ Кирково-Златоград по подмярка 19,4:  

 

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“.  

 

http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/
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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 в случай че 
нямат такива. 

 

 

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. 
 

 

Председател на КУО на  
МИГ Кирково-Златоград 

Сали Рамадан 

 



 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

Златоград 4980,  ул. Стефан Стамболов 1  
тел. 03071 4205  ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg 
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Процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ Кирково – 

Златоград - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и 
туристическа инфраструктура и съхраняване на 
нематериалното културно и природно наследство на 
територията на МИГ Кирково - Златоград”-Втори 
прием; 

 

 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН  

ДОКЛАД 
 

 НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (КППП) ПО ПРОЦЕДУРА 

BG06RDNP001-19.202 „МИГ – КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД- МЯРКА 7.5.1  

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОТДИХ И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪХРАНЯВАНЕ НА 

НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”- ВТОРИ ПРИЕМ 

Процедура: BG06RDNP001-19.202  МИГ –Кирково-Златоград -Мярка  7.5.1 
„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното културно и природно 
наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” – 

Втори прием 

Оценителна сесия BG06RDNP001-19.202-S2 

Заповед № №З-80/30.03.2020г. 

Срок за кандидатстване 03.02.2020г.-  30.03.2020г. 17:00 

Период на оценка 31.03.2020-30.04.2020г. 
 Днес, 05.05.2020г. във връзка с приключване на оценка на проектни  предложения, подадени в рамките на втори краен срок за кандидатстване по процедура  BG06RDNP001-19.202 МИГ Кирково-Златоград -Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство”- Втори прием, финансирана  по ПРСР 2014-2020 г., се състави настоящия оценителен доклад. 

I. ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 03.02.2020г. за втори прием, съгласно индикативния график за обявяване на прием по мерки от Стратегията за ВОМР. Вторият краен срок за кандидатстване изтече на 30.03.2020г., 17:00 ч. В рамките на обявения срок са подадени 6 (шест) проектни предложения от бенефициенти по електронен път, 



Златоград 4980,  ул. Стефан Стамболов 1  
тел. 03071 4205  ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg 
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регистрирани в системата ИСУН2020. 
 

II. НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
СТАРТИРАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА. Със Заповед № З-80/30.03.2020 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград” е назначена комисия за подбор на проектни предложения (КППП) в състав: 
1.***********  – Председател на КППП (без право на глас)служител на МИГ 

2. **********–Секретар на КППП (без право на глас) служител на МИГ 

3. ********** –оценител член на КВО на МИГ (с право на глас),; 
4. ********** - външен експерт-оценител (с право на глас); 
5. ********** – външен експерт-оценител (с право на глас); 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 
1. ********** – външен експерт-оценител /с право на глас/, 
2. ********** – външен експерт-оценител /с право на глас/, 
3. ********** – външен експерт-оценител (с право на глас)  
 НАБЛЮДАТЕЛИ по процедурата не са определени от УО на ПРСР. 
 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ  НА КППП: Поради усложнената епидемична обстановка, обявеното извънредно положение и предприетите от Правителството спешни мерки за превенция от пренасяне на заразяването с  коронавирус  COVID-19, заседанието се  проведе дистанционно, с осигурена аудио и видео конферентна връзка, с възможност за гласуване и протоколиране. На членовете на комисията предварително бяха изпратени по електронна поща, Заповед №З-80/30.03.2020г. на Председателя на УС на МИГ и списъка на постъпилите проектни предложения по процедурата, Вътрешните правила ВП-2 за подбор на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР на територията на МИГ Кирково – Златоград, Декларациите по образец на ДФЗ за попълване от членовете на комисията, както условията за кандидатстване,  критериите за оценка, правилата за работа на комисията и друга документация, свързана с оценителния процес по процедурата На 31.03.2020г. от 11.00 часа, се проведе предварително заседание с встъпително обучение  на КППП, назначена със  Заповед №З-80/30.03.2020г. на Председателя на УС на МИГ, съгласно Решение №УС-27.151/ 27.03.2020г. на УС на МИГ, за разглеждане и оценка на подадените проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” –втори прием от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Заседанието позволи членовете на КППП да се запознаят с: 
 правата и задълженията им в процеса на оценка; 
 особеностите на процедурата за подбор на проектни предложения ( цели, индикатори, бюджет, критерии за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите и др.) 

 етапите на оценка и критериите за оценка (като при необходимост се дадат разяснения); 

 процедурата за извършване на оценка, чрез системата ИСУН 2020. 
 приемане на график за работа на КППП; 
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Заседанието на КППП се проведе при следния дневен ред: 

1. Запознаване със Заповед №З-80/30.03.2020г. на Председателя на УС на МИГ и списъка на постъпилите проектни предложения; Вътрешните правила ВП-2 за подбор на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР на територията на МИГ Кирково – Златоград.  
2. Попълване на декларации от членовете на КППП. 
3. Общо представяне на процедурата за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.202. –цели, индикатори, бюджет, критерии за допустимост на кандидатите, дейностите, разходите и др. Постъпили въпроси и отговори, по процедурата в срока на прием на проектни предложения по процедурата.  
4. Запознаване с реда за извършване на оценката на проектните предложения чрез системата ИСУН 2020. 
5. Запознаване с етапите на оценка и критериите за оценка на проектните предложения.  
6. Приемане на график за работата на КППП. Председателят и секретарят на КППП запознаха участниците  в КППП  със Заповед № З-80/31.03.2020г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград”, в която са разписани правата и задълженията им в процеса на оценяване на проектите, подробно отразени в Протокол №1 от 31.03.2020г. на Комисията. Председателят, секретарят и членовете на КППП с право на глас,  след като се запознаха с обстоятелствата, на които трябва да отговарят като членове на комисията, попълниха и подписаха, следните декларации: Декларация по образец на ДФЗ 

(Приложение 123_8_1) (Приложение 123_8_2) (Приложение 123_8_3) и Декларация по образец 
на МИГ  за това, че, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако не са реабилитирани, не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност,свързана с участието им в оценителната комисия, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, и че не са поставени под запрещение.  В рамките на това заседание са приети две решения на КППП – Решение №1  за препоръчителен график за изпълнение на отделните етапи от оценка и Решение №2 за  организационно функциониране.   
III. ОЦЕНКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ (ОАСД) За етап ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ са проведени три 
заседания на Комисията. Техният график за етапа, спрямо другите ключови дати е както следва: 
 Дата / Час Откриване на процедурата 03.02.2020г.  Втори краен срок за подаване на проектни предложения 30.03.2020г. 17:00 Заповед за сформиране на Комисия №З-80/30.03.2020г Активиране на оценителна сесия 31.03.2020г. Заседание №1 – въвеждащо- дистанционно 31.03.2020г. 11:00 

Период на изпълнение на етап ОАСД 31.03.2020-23.04.2020 

Заседание №2 – ОАСД- дистанционно 31.03.2020 14:00 

Заседание №3– ОАСД - дистанционно 09.04.2020 10:00 

Заседание №4 – ОАСД - дистанционно 22.04.2020 11:00 

Обобщена оценка на АСД 23.04.2020 Етап оценка АСД на проектните предложения по процедурата стартира на 31.03.2020г., 
14.00 часа, съгласно направеното автоматично разпределение с номер BG06RDNP001-19.202-S2-

D1 в ИСУН2020 от секретаря на Комисията, между оценителите с право на глас,  
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Проектните предложения по приема са регистрирани в ИСУН 2020, както и в обобщения електронен регистър на получени проектни предложения на МИГ от №57 до №62, вкл,  публикувани на сайта на МИГ: http://mig-kirkovo-

zlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/Elektronen-Registar-POSTAPILI-proekti-31.10.2019.pdf   Няма оттеглени проектни предложения. В процеса на оценка на АСД членовете на Комисията за подбор с право на глас провериха документацията/информацията, съгласно критериите в Оценителния  лист - Приложение  C-1 от Документи за информация/ Условия за кандидатстване по процедурата. Оценителите извършиха: 
1. Проверка на всички документи, представени към проектните предложения и тяхното съответствие с изискванията и условията по процедурата; 
2. Проверка на допустимостта на кандидатите и проектните предложения в съответствие с изискванията и условията по процедурата; За извършване на  оценката за етапа  бяха  приети няколко решения на КППП: 

Решения №3 от Протокол №2 АСД, относно определяне правила за работа за етап ОАСД,  прилагане на единен подход; 

Решения №4 и №5  относно  изискване на допълнителна информация от кандидатите. Комуникация с кандидатите е осъществена чрез ИСУН 2020 от администратор на сесия (Председател на КППП). До крайния срок за комуникация са получени отговори  в ИСУН2020 от всички кандидати, към които са отправени искания за предоставяне на пояснителна информация или отстраняване на пропуски. Цялата информация относно комуникацията е налична  в секция Комуникация в ИСУН, както и към Протокол №2 от етап ОАСД. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБНИ КОРЕКЦИИ ВЪВ ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ След представената допълнителна информация от кандидатите на проектните предложения КППП продължи своята работа за установяване на: 1. наличие на недопустими дейности и/или разходи; 2. несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи; 3. дублиране на разходи, необоснованост на разхода – необвързването му с проведено пазарно проучване, несъответствие с техническа спецификация, одобрена оферта;  4. неспазване на заложените в Условията за кандидатстване правила или ограничения по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите; 5. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи; 
 В съответствие с горното, в  хода на оценката бяха направени мотивирани предложения от оценителите за  служебни корекции  на бюджетите в подадените   проектни предложения и бюджета на ПП, в съответствие с т.14 от Решение №3 на КППП, и  при спазване на Условията за кандидатстване  

С Решение №6 от Протокол №2 за АСД  Комисията приема редукцията на бюджетите на 
проектните предложения и мотивите за това, като  възлага на Председателя или Секретаря  да 
извършат служебни корекции  в Секция 5 Бюджет от  Формуляр за кандидатстване, на  проектни предложения: *-0008, *-0009, *-0010. *-0011 *-0012 и *-0013. Подробното съдържание на корекциите в бюджета и мотивите за всяка от тях  са    описани в  Приложение №3-Служебни корекции на бюджета към Протокол №2 Във връзка с  необходимостта от други служебни корекции във формуляря за кандидатстване, извън секция 5- Бюджет, Комисията приема Решение №7 от Протокол АСД-7,5,1. Съгласно решението председателят извърши указаните  корекции.  В резултат на извършената обобщена  оценка на АСД чрез ИСУН2020 по Процедура № 
BG06RDNP001-19.202, МИГ Кирково-Златоград -Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство”- втори прием: 

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/Elektronen-Registar-POSTAPILI-proekti-31.10.2019.pdf
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/Elektronen-Registar-POSTAPILI-proekti-31.10.2019.pdf
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- няма отхвърлени на етап ОАСД проектни предлоения (Решение №8) 

- покриват изискванията на етап ОАСД,  общо 6 проектни предложения, съгласно Решение №9 от 
Протокол №2  и протокол генериран  в ИСУН2020. За етап ОАСД са налични в ИСУН  общо 25 оценителни листове, в т.ч. 13 прекъснати   за комуникация и 12 приключени. Няма анулирани или ръчно създадени оценителни листове. 
IV. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ТФО) 

 Етап ТФО на проектните предложения, включени в оценителната сесия  BG06RDNP001-

19.202-S2 по процедурата, стартира на 23.04.2020г. и  приключи на 30.04.2020г. КППП проведе две заседания - №5 и №6. Техният график спрямо другите ключови дати е  както следва: 
 Дата / Час Заповед за сформиране на Комисия №З-80/30.03.2020г Период на изпълнение на етап ОАСД 31.03.2020-23.04.2020 

Заседание №5-ТФО – дистанционно  23.04.2020г.    11:00 

Заседание №6-ТФО - дистанционно 30.04.2020г.    14:00 

Етап ТФО 23.04.2019-30.04.2020г. 
 Проверката на етап ТФО включва (6) шест проектни предложения, успешно преминали оценка   на етап АСД. Председателят на комисията даде указания относно прилагането на процеса за техническа и финансова оценка на проектните предложения, преминали етапа на ОАСД. Секретарят на комисията извърши на 23.04.2020г. автоматично разпределение на оценителите в системата  ИСУН2020 за извършване на Техническа и финансова оценка.   В разпределението бяха включени тримата външни оценители с право на глас, (6) шест допуснати проектни предложения, с оценка на всеки проект от 2 оценителя.  В Приложение № ТФО-1 е налична информация за автоматичното разпределение на проектите за етап ТФО. На етап ТФО не е изпращана комуникация за   отстраняване на нередовности. Оценката на всяко проектно предложение по критерии и общо е посочено в Приложение № ТФО-

2. За осигуряване на принципни действия и единен подход по отношение на всички кандидати при извършване на техническа и финансова оценка, КППП прие  Решение №10 -  Относно прилагане Критериите за оценка на етап ТФО, съобразно Условия за кандидатстване по процедурата и  Приложение С-2 към нея. В резултат на получената обобщена Техническа и финансова оценка, Комисията прие следните решения: 
РЕШЕНИЕ №11 относно отхвърлени предложения на етап ТФО 

Комисията   по процедура№ BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково-Златоград -Мярка  7.5.1 
„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното 
културно и природно наследство”- втори прием,  след извършена оценка на етап  ТФО РЕШИ:  Няма 
проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап Техническа и финансова оценка. 

РЕШЕНИЕ №12  относно присъдени точки на етап ТФО  
Комисията   по процедура № BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково-Златоград -Мярка  7.5.1 
„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното 
културно и природно наследство”- втори прием,  въз основа на извършена обобщена  оценка на 
етап  ТФО  и резултатите от оценката, генерирана в ИСУН2020, присъжда следните точки на 
проектните предложения,  отговарящи на минималните критерии, съгласно Условията за 
кандидатстване, както следва: 
 

ПП рег. номер Кандидат Общ размер на 
БФП (лв.) 

Резултат ТФО 

Статус Точки 
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BG06RDNP001-

19.202-0008 

Основно училище "Иван Вазов" с.Чакаларово  18 835.00 Преминава 34,50 

BG06RDNP001-

19.202-0009 

ДЕТСКА ГРАДИНА  "СНЕЖАНКА“ 
14 539.60 Преминава 42,00 

BG06RDNP001-

19.202-0010 Сдружение „К3 Ултра” 
17 724.00 Преминава 46.00 

BG06RDNP001-

19.202-0011 Народно читалище "Васил Левски - 1952 г." 
17 968.00 Преминава 

45.00 

BG06RDNP001-

19.202-0012 

Сдружение с нестопанска цел Б.Е.Т.Т.Е.Р 

16 940.00 Преминава 43,00 

BG06RDNP001-

19.202-0013 Сдружение за социална интеграция 
17 367.40 Преминава 

52.50 

 На 30.04.2020 г в 14:00 бе извършено автоматично класиране на проектните предложения. Във връзка с това  са приети следните решения: 
 

РЕШЕНИЕ № 13  Относно класиране на ПП след етап ТФО в низходящ ред. 
Комисията  по Процедура  № BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково-Златоград -Мярка  
7.5.1„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното 
културно и природно наследство” - втори прием,  въз основа на извършена оценка на етап  ТФО  и 
резултатите от оценката, генерирана в ИСУН2020,  класира в низходящ ред, проектните 
предложения,  отговарящи на минималните критерии на Условията за кандидатстване, както 
следва:  

ПП рег. номер Кандидат Одобрена  БФП 
след корекция 

(лв.) Статус 

Резултат 
ТФО -
Точки 

Класи-

ране, 
Пор. № 

BG06RDNP001-

19.202-0013 

Сдружение за социална интеграция 
17 367.40 Одобрено 52.50 1 

BG06RDNP001-

19.202-0010 Сдружение „К3 Ултра” 
17 724.00 Одобрено 46.00 2 

BG06RDNP001-

19.202-0011 

Народно читалище "Васил Левски - 1952 г." 

17 968.00 Одобрено 45.00 3 

 

РЕШЕНИЕ №14  относно резервни ПП, преминали етап ТФО, за които не достига финансиране 

Комисията   по процедура № BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково-Златоград -Мярка  7.5.1 
„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното 
културно и природно наследство”- втори прием,  въз основа на извършена оценка на етап  ТФО  и 
резултатите от оценката, генерирана в ИСУН2020, класира следните резервни проектни 
предложения,  отговарящи на минималните критерии и праг, съгласно Условията за 
кандидатстване, за които не достига финансиране: 
 

ПП рег. номер Кандидат Одобрена  БФП 
след корекция Статус 

Резултат 
ТФО -

Класиране, 
Пореден 
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(лв.) Точки номер 

BG06RDNP001-

19.202-0012 

Сдружение с нестопанска цел Б.Е.Т.Т.Е.Р 

 16 940.00 Резерва 43,00 4 

BG06RDNP001-

19.202-0009 ДЕТСКА ГРАДИНА  "СНЕЖАНКА 
14 539.60 Резерва 42,00 5 

BG06RDNP001-

19.202-0008 

Основно училище "Иван Вазов" с.Чакаларово  18 835.00 Резерва 34,50 6 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: а) Съгласно Решение №11 на Комисията, няма предложени за отхвърляне проектни предложения  на етап  ТФО; б) Съгласно Решение №13 на Комисията,  определя (3) три проектни предложения, като отговарящи  на минималните критерии съгласно Условията за кандидатстване  и ги класира в низходящ ред, подробно описано в Решението. в) Обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за финансиране проектни предложения: 53 059.40 лева; г) Съгласно Решение №14 на Комисията,  на етап ТФО, определя (3) три резервни проектни предложения,  които успешно са преминали етапите на оценяване по процедурата,  но за които не достига финансиране. Препоръчаната за предоставяне сума  е в рамките на общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково-Златоград -Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство”- Втори прием  - 53 404,04 лв. 

VII. Приложения: 

 Протоколи №1 от предварително заседание, №2 от етап ОАСД  и №3  от етап  ТФО; 
 Списък (приложение в excel) на предложените за финансиране проектни предложения, 

подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, 
която да бъде предоставена за всеки от тях; (номера в ИСУН, данни за кандидатите, БФП; 
общо допустими разходи (ОДР); 

 Списък на резервни проектни предложения. 
 Списък (приложение в excel) на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основанието за отхвърлянето им. - неприложимо 

КОМИСИЯ: 
 

******************* – …………П…………… Председател на КППП  
 

*******************–  …………П……………… Секретар на КППП  
 

****************** …………П……………... Оценител, член на КВО (с право на глас)  

 

****************** -  …………П……………. Оценител (с право на глас) 

 

****************** –  …………П……………. Оценител (с право на глас) 
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Приложение С-2   КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максима
лен брой 

точки 

Източник на проверка 

1 Проектът има над общинско значение: 

 15 точки получава проект, който се реализира и в двете общини от територията на МИГ или за продуктите/ефектите на който се ползват от повече от една община. 

15 Формуляр за кандидатстване, секция. 11 
„Допълнителна информация необходима за оценка 
на проектното предложение“, поле 11.3 

 

2 Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности: 
 15 точки получава проект, при когото населението, което ще се възползва от допустимите проектни дейности  е над 500 души;  

 10 точки -  когато населението е от 201 до 500 души;  

 5 точки- когато населението е от 100 до 200 души;   
15 Формуляр за кандидатстване, секция. 11 

„Допълнителна информация необходима за оценка на 
проектното предложение“, поле 11.4 

(Под население, което ще се възползва от допустимите 
дейности се разбира   населението в населените места, 
където са реализирани инвестициите (за   Дейности А 
Инвестиционни),   или участниците и потребителите на 
продуктите  (за Дейности Б –Меки мерки в областта  на 
нематериалното културно и природно наследство. ) 

3 Брой млади хора до 29 г., които ще се възползват от резултатите по 
проекта: 

 9 точки получава проект, при когото младите хора до  29г , 
които ще се възползват от проектните резултати е  над 30 
души;  

 6 точки -  когато младите хора са от 21 до 30;  

 3 точки – когато младите хора са от 11 до  20; 

9 Формуляр за кандидатстване, секция. 11 
„Допълнителна информация необходима за оценка на 
проектното предложение“, поле 11.5 

4 Проектът включва комбинирани дейности по опазване на природното 
и културното наследство: 

8 Формуляр за кандидатстване, секция. 7 „План за 
действие“ и секция 11„Допълнителна информация 
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 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР  Максима
лен брой 

точки 

Източник на проверка 

 Максималният брой точки по критерия получава проект, при 
когото критерият е изпълнен; 

 0 точки  - ако не е изпълнен. 
 

необходима за оценка на проектното предложение“, 

поле 11.6 

5 Дейностите предвиждат разнообразяване на  туристическите дейности 
или създаване на нов туристически продукт/услуга: 

 Максималният брой точки по критерия получава проект, при 
когото критерият е изпълнен; 

 0 точки  - ако не е изпълнен. 

7 Формуляр за кандидатстване, секция. 7 „План за 
действие“ и секция 11„Допълнителна информация 
необходима за оценка на проектното предложение“, 

поле 11.7 

6 Проектът е свързан с развитие на културен или екологичен туризъм: 

 Максималният брой точки по критерия получава проект, при 
когото критерият е изпълнен; 

 0 точки  - ако не е изпълнен. 

6 Формуляр за кандидатстване, секция. 7 „План за 
действие“ и секция 11„Допълнителна информация 
необходима за оценка на проектното предложение“, 

поле 11.8 

 ОБЩО 60  

 Проектните предложения се класират в низходящ ред съобразно получената оценка.  За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по следния начин (Реш. № ОС-2-17/21.03.2019):  1. Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по първи приоритетен критерий №4 .  2. В случай че проектните предложения отново имат равен брой точки, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по  втори приоритетен критерий № 5. 

      Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили минимален брой – 15 т. 


