
1 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД 

 

Приложение № C-2 

 

Комисия създадена със заповед № 

  

 

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.148 - МИГ  КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД  

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

МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ОБЩИНИ КИРКОВО И ЗЛАТОГРАД  

 

 

Име на кандидата: 
 

 

 

Идентификационен номер на проектното предложение: 
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РАЗДЕЛ 1  -  ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА: 

Критерии Брой точки Източник на проверка 

1.Обектът, който се финансира по проектът обслужва повече от  
едно  населени  места 

макс.15 

Формуляр за кандидатстване, секция. 11 

„Допълнителна информация необходима за оценка 
на проектното предложение“, поле 11.2 

Основна информация за проектното предложение 
(Приложение 1/Документи за попълване) 

Обектът, на който се осъществява инвестицията по проекта, 
обслужва население от повече от две  населени места  

15  

Обектът, на който се осъществява инвестицията по проекта, 
обслужва население от две   населени  места  

10  

Обектът, на който се осъществява инвестицията по проекта, 
обслужва население от  едно населено място 

0  

2. Целевата група по проекта са млади хора до 29 г. макс.12 

Формуляр за кандидатстване, секция.11 

„Допълнителна информация необходима за оценка 
на проектното предложение“, поле 11.3 

Основна информация за проектното предложение 
(Приложение 1/Документи за попълване) 

Обектът, на който се осъществява инвестицията по проекта, е 
предназначен предимно за млади хора до 29 г. 

12  

Обектът, на който се осъществява инвестицията по проекта, е 
предназначен и за млади хора до 29 г, но не може да се определи,  че 
техния дял е  преобладаващ. 

6  

Не е посочена информация или обектът на инвестицията не е за млади 
хора до 29 г  

0  
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3.Проектът съдържа мерки за повишаване на енергийната 
ефективност 

макс.10 

Формуляр за кандидатстване, секция. 11 

„Допълнителна информация необходима за оценка 
на проектното предложение“, поле11.4 

Основна информация за проектното предложение 
(Приложение 1/Документи за попълване) 

Проектът е в изпълнение  на  допустима дейност № 5  Реконструкция 
и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени 
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

10  

Проектът, е по други дейности, но обектът на инвестицията, 
съдържа  мерки за енергийна ефективност 

5  

Обектът на инвестицията  не съдържа  мерки за енергийна 
ефективност 

0  

4. Брой население, което ще се възползва от подобрените 
основни услуги и обхвата на териториално въздействие* 

макс. 10 

Формуляр за кандидатстване, секция. 11 

„Допълнителна информация необходима за оценка 
на проектното предложение“, поле 11.5. 

Основна информация за проектното предложение 
(Приложение 1/Документи за попълване) 
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

ВОМР" – Приложение 1А/Документи за 
попълване 

Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени 
места, разположени на територията на общината, с общо население  
не по-малко от 800 души - отчита се броят на населението само на 
населеното място/населените места, в които ще се извършват 
дейностите по проекта   

10  

Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени 
места, разположени на територията на общината, с общо население  
от 600 до 799  души - отчита се броят на населението само на 
населеното място/населените места, в които ще се извършват 
дейностите по проекта   

8  

Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени 
места, разположени на територията на общината, с общо население 

5  
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от 400  до 599 души  - отчита се  броят на населението само на 
населеното място/населените места, в които ще се извършват 
дейностите по проекта   
Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени 
места, разположени на територията на общината, с общо население 
от 200 до 399  души  - отчита се броят на населението само на 
населеното място/населените места, в които ще се извършват 
дейностите по проекта   

3  

Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени 
места, разположени на територията на общината, с общо население 
до 199 души включително  - отчита се броят на населението само на 
населеното място/населените места, в които ще се извършват 
дейностите по проекта   

1  

* Забележка – Критерий № 4  ще се прилага, като броят на населението, което ще се възползва от подобрените основни услуги ще се определя по 

данни за населението на Националния статистически институт към 31.12.2016 г., приложена в Справка за население по населени места   
Приложение C-7 към Условията за кандидатстване/Документи за информация 

5. Проектът предвижда допълнителни съоръжения за хора с 
увреждания, извън законово изискуемите съгласно вида на строежа* 

5 

Основна информация за проектното предложение, 
т.III. Заявено изпълнение на  критериите за подбор 

(Приложение 1/Документи за попълване) 
Количествено-стойностни сметки на проектното 
предложение 

Декларация, с описание на предвидените в 
проектното предложение допълнителни 
съоръжения за хора с увреждания, извън законово 
изискуемите съгласно вида на строежа. 

Критерият е изпълнен 

 

 

5  

Критерият не е изпълнен 

 

Заб. Критерият не е  изпълнен дори когато проектът  включва 
изграждането само на законово изискуеми съоръжения, съгласно вида на 
строежа. . 

0  
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6. Проектът се реализира в населени места или територии извън 
общинския център 

макс. 5 

Формуляр за кандидатстване, секция. 2  „Основна 
информация” – поле  „Място на изпълнение” 

Основна информация за проектното предложение 
(Приложение 1/Документи за попълване) 

Инвестициите по проекта ще се извършват изцяло извън 
строителните граници на гр. Златоград и с. Кирково . 

5  

Инвестициите по проекта ще се извършват в строителните граници на 
гр. Златоград или  с. Кирково (дори частично).. 

0  

7. Дейностите по проекта са свързани с други мерки на СВОМР макс. 3 

Формуляр за кандидатстване, секция. 11 

„Допълнителна информация необходима за оценка 
на проектното предложение“, поле 11.6 

Основна информация за проектното предложение 
(Приложение 1/Документи за попълване) 

Критерият е изпълнен 

 

3  

Критерият не е изпълнен,.  
 

0  

Заб. Критерий 7   „Дейностите по проекта са свързани с други мерки на СВОМР”  е изпълнен, ако проектните дейности: 
• имат принос към  постигане на някоя от  целите  на  друга мярка от  СВОМР; 
•  имат принос към постигане на индикатори  по други мерки  от изпълнение на СВОМР; 
• инвестират в обекти, които могат да бъдат ползвани  от целеви групи, допустими по някоя от  останалите 7 мерки от СВОМР; 
• надграждат изпълнени  дейности  или  създават условия за планирани дейности по процедури от останалите 7 мерки. 
 

Максимален брой точки 60  

Проектните предложения, получили под  10  точки на етап „Техническа и финансова оценка“,  се отхвърлят. 

Проектните предложения, получили минимум 10  точки на етап „Техническа и финансова оценка“, се класират в низходящ ред 

съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на 
общия размер на общия бюджет по процедурата. 

  



6 

 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен 
финансов ресурс за финансирането им, те ще бъдат финансирани с по-нисък интензитет на финансовата помощ, след съгласие 
на кандидатите .  (съгл. Указания за прием на проекти към Заповед №РД09-828/04.09.2018). 

 

Дата:       Извършил оценката: 



                   

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 

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

 

З А П О В Е Д 

№З-29/01.02.2019г. Относно: Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура 
BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ и определяне задачите и правата за достъп до ИСУН за всеки член на Комисията  На основание Решение №УС-12.80/01.02.2019г. 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 предложения BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  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 BG06RDNP001-19.148 „МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 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 – член на екипа на МИГ - Председател на КППП /без право на глас/, адрес с.Завоя, ул. Людмила Живкова №4, Висше образование – Магистър, Квалификация „Връзки с обществеността“, тел.0882629955; 
 2. Виолета Добрева Йорданова  –член на екипа на МИГ- Секретар на КППП /без право на глас/, адрес гр.Златоград, ул.Прогрес №14, Висше образование – Бакалавър, Квалификация „Финанси“, тел.0894744971 ; 
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 3. Красимир Захариев Младенов – външен експерт-оценител, член на КВО /с право на глас/ адрес гр.Златоград, ул.Беловидово №33, бл.195,вх.Б, ет.1, ап.1, Висше образование-Магистър, Квалификация – Икономика и организация на труда, социален мениджмънт и социално предприемачество, тел.  0894744310;  
 4. Васка Николова Каптебилова – външен експерт-оценител /с право на глас/ адрес: гр.Асеновград, ул. „Костадин Балтов“ №9, Висше образование – Магистър, Квалификация – технически науки, профил биотехнологии, хранителни технологии, общо инженерство, тел. 0893628002;  

 5. Ема Фиданова Енева – външен експерт-оценител /с право на глас/адрес:с.Елховец, община Рудозем, област Смолян, Висше образование – Магистър, Квалификация- социални, стопански и правни науки, икономика, администрация и управление, тел.0893356705; 

 

 РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП:  
1. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт-оценител /с право на глас/адрес: с.Баго, ул. Първа №46, обл.Пазарджик, Висше образование – Магистър,Квалификация -  Електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, тел. 0894323687; 

2. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт-оценител /с право на глас/; адрес: гр.Силистра, ул. Богдан войвода“ №6, вх.Б, ет.1, ап.16, Висше образование – Магистър, Квалификация - Икономика, профил финанси, социални, стопански и правни науки, тел. 
0899272422; 

 НАБЛЮДАТЕЛ: Съгласно чл. 46. (2) от Постановление № 161 от 4 юли 2016 г. Управляващите органи на програмите, от които е предвидено финансиране по стратегията за ВОМР, могат да определят наблюдатели без право на глас във всяка оценителна сесия. С писмо Изх.№19-19-2-02-5 от 04.01.2019 г. УО на ПРСР е уведомил МИГ Кирково - Златоград, че няма да определи наблюдатели по оценителната сесия по процедура BG06RDNP001-19.148МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  

 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:  
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(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. 
 III. ПРАВА В ОЦЕНИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА:  1. Юлия Красимирова Бойчева – Председател на КППП администратор 

 2. Виолета Йорданова Добрева – Секретар на КППП администратор 

 3. Красимир Захариев Младенов –оценител 

 4. Васка Николова Каптебилова –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 –15.03.2019 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:  

1. Председателят и секретарят на комисията са членове на екипа на МИГ и не получава възнаграждение за участие в КППП. 
2. Оценители:  
- за етап АСД за 1 оценен проект от един оценител – 100,00 лв.  
- за етап ТФО за 1 оценен проект от един оценител – 100,00 лв.  

*Посочените възнаграждения включват и разходите за осигуровки за сметка на 
възложителя (когато такива се дължат).  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. 

 

http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/
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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 

Съгласно Решение № УС -12.79/01.02.2019г. 
На Управителен съвет на МИГ Кирково - Златоград 
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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”  

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

 

 

ПРЕПИС – РЕШЕНИЕ По точка 3 /трета/ от дневния ред по 

 Протокол от проведено заседание на УС на МИГ на 12.03.2019г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Оценителен доклад  на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура  BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

 

РЕШЕНИЕ № УС-13.87 

 На основание чл.44, ал.3-6 на ПМС №161/07.07.2016г. и чл.25, ал.2, т.7от Устава на Сдружението, УС на МИГ Кирково – Златоград: 
1. Одобрява Оценителния доклад на Комисия, назначена със Заповед №З-29/01.02.2019г. за разглеждане и оценка на подадените проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.148 „МИГ Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана по ПРСР 2014 – 2020 и СВОМР на СНЦ „МИГ – Кирково - Златоград“ в т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната финансова помощ за всеки проект, както следва: 

- 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; 
2. Възлага на Изпълнителния директор да изпрати Оценителния доклад до ръководителите на УО на ПРСР/ДФЗ, в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад от Управителния съвет на МИГ. 

 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ 
„МИГ Кирково – Златоград“ проведено на 12.03.2019г. по трета от дневния ред, 
при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали в гласуването 4 /четирима/, 

гласували: „за“ 4 /четирима/, „против“ – 0 /нула/, „Въздържал се“ – 0 /нула/. 

 

Фьодор Думбов 

Председател на КУО на  
МИГ Кирково-Златоград 

Съгласно Решение № УС -13.86/12.03.2019г. 
На Управителен съвет на МИГ Кирково - Златоград 



  

 

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

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

 

 

ПРЕПИС – РЕШЕНИЕ По точка 3 /трета/ от дневния ред по 

 Протокол от проведено заседание на УС на МИГ на 12.03.2019г. 

 

ОТНОСНО: Избор на Председателстващ по т.3 от дневния ред по приемане на Оценителен доклад от оценка на проектни предложения по процедура№ 
BG06RDNP001-19.148 МИГ Кирково - Златоград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  поради деклариране на конфликт на интереси от Председателя на МИГ Кирково – Златоград.  
 

 

 

РЕШЕНИЕ УС -13.86 На основание чл.6, ал.3 от ВП1 –Вътрешният правилник и  чл.25, ал.2 ,т.7 от Устава на сдружението, избира за председателстващ  по точка 3 да бъде Фьодор Думбов, член на УС на МИГ , представител на стопанския сектор, както и да подписва всички решения и необходими документи свързани с одобряването на Оценителния доклад по процедура № BG06RDNP001-19.148 МИГ Кирково - Златоград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. 
 

Настоящото решение е прието на заседание на Управителния съвет на СНЦ 
„МИГ Кирково – Златоград“ проведено на 12.03.2019г. по трета от дневния ред, 
при общ брой 5 /петима/членове, брой участвали в гласуването 4 /четирима/, 
гласували: „за“ 4 /четирима/, „против“ – 0 /нула/, „Въздържал се“ – 0 /нула/. 

 

 

 

Председател на КУО на  
МИГ Кирково-Златоград 

На Управителен съвет на МИГ Кирково - Златоград 

 



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

www.mig-kirkovo-zlatograd.com                  ~ 1 ~ 

 

  
 

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: 

BG06RDNP001-19.148, МЯРКА 7.2"ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД 

Заповед  № Заповед № З-29/01.02.2019 г 

Срок за 

кандидатстване 
05.12.2018г.-31.01.2019г. 

Период на 
оценката 

04.02.2019г. – 08.03.2019г. 
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Съгласно Вътрешни правила № ВП-2(http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-

us/osnovni-dokumenti/pravila-za-rabota)  и „Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР“ по чл.41 от ПМС 161 от 04.07.2016 г, одобрени от Заместник министър-председателя, които МИГ Кирково - Златоград спазва при оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРС, провеждането на процедурата и на оценката,  протекоха по следния начин: Ключовите дати от Процедурата и оценителната сесия са както следва: 
 Дата Час Откриване на процедурата 05.12.2018  Краен срок за подаване на проектни предложения – първи краен срок 

31.01.2019 17:00 Заповед за сформиране на Комисия 01.02.2019  Заседание №1 – встъпително  04.02.2019 09:00 Етап  ОАСД   от 04.02.2019 до 27.02.2019 Етап ТФО От 27.02.2019 до 08.03.2019 

 

Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения 

 С Решение №УС-7.51/05.11.2018г. по Протокол от 05.11.2018г. от проведено заседание на КУО на МИГ Кирково - Златоград са одобрени обявата, насоките и образците на документи за кандидатстване по  мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. В модул „Процедури” в ИСУН2020, в нормативно определените срокове, е въведена информация и са качени необходимите документи за кандидатстване по мярката, като е регистрирана Процедура за подбор на проектни предложенияBG06RDNP001-19.148„МИГ Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Процедурата е проверена и активирана от УО на ПРСР 2014-2020 на 05.12.2018 г. с два крайни срока за кандидатстване.  Първият краен срок за подаване на проектни предложения изтече на 31.01.2019г. в 17:00 часа. По Процедурата не постъпиха въпроси от кандидатите. В рамките на първия краен срок за кандидатстване, са подадени 2 /две/ проектни предложения, както следва: 
 

Номер на ПП Наименование Кандидат 
Дата и час на 

рег. 

BG06RDNP001-19.148-

0001 

"Благоустрояване на улици" в с.Бенковски, община Кирково - първи етап 

Община Кирково 
29.01.2019г. 11.10ч. 

BG06RDNP001-19.148-

0002 

Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград 

Община Златоград 
30.01.2019г. 17.59ч. 

Таблица:Входирани проекти по Процедура BG06RDNP001-19.148„МИГ –Кирково-Златоград 
Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“.  

 Същите са публикувани в електронния регистър на МИГ Кирково - Златоград - http://www.mig-

kirkovo-zlatograd.com/images/docs/Elektronen_registar_proekti--04.02.2019.pdf 

 

Провеждане на първо заседание  и встъпително обучение на КППП. 
 Във връзка с издадената Заповед №3-29/01.02.2019 за КППП и след изпълнени заявки за създаване на потребителски профили в ИСУН2020 със съответните права на членовете, от 

http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/osnovni-dokumenti/pravila-za-rabota
http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/osnovni-dokumenti/pravila-za-rabota
http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/Elektronen_registar_proekti--04.02.2019.pdf
http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/Elektronen_registar_proekti--04.02.2019.pdf
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страна на УО на ПРСР в ИСУН 2020, е създадена и активирана Оценителна сесия №BG06RDNP001-

19.148-S1 на 01.02.2019г./петък/. На 04.02.2019 г., от 09:00 часа, в офиса на МИГ Кирково - Златоград в гр. Златоград, се проведе първо заседание на КППП,  
 

Заседанието на комисията протече при следния дневен ред: 

1. Организационни въпроси; 
2. Запознаване на оценителите с техните права и задължения в оценителния процес; 
3. Запознаване с особеностите на процедурата за предоставяне на БФП/цели, индикатори, бюджет, критерии за допустимост на кандидатите, дейностите, разходите и др./; 
4. Запознаване с процедурите за извършване на оценка чрез системата ИСУН 2020. 
5. Представяне на внесените по процедурата проектни предложения и подписване на декларации от членовете на КППП; 

 

 

Оценка на административно съответствие и допустимост /ОАСД/. 
 На 04.02.2019 г. Председателят на комисията генерира в ИСУН 2020 автоматично разпределяне на постъпилите 2 проектни предложения между тримата оценители за извършване на проверка за административно съответствие и допустимост. На същата дата стартира оценката на АСД по Процедура BG06RDNP001-19.148„МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград.  

 Във връзка с осигуряване на единен подход  при работата на комисията,  външните оценители на проектни предложения по процедурата на етап ОАСД  приеха  Решение за начина на извършванена следните проверки и съответствия: 
РЕШЕНИЕ 3 

Комисията приема следния подход за потвърждаванеоснователността на разходите, 
което да се отразява в поле   IХ.1   на Оценителния лист; 

- За СМР- Проверка на  съответствието на  количествата  от КСС на кандидата с  
количеството в Инвестиционния проект и с  количеството в избраната оферта 
при пазарни консултации, както и стойността в КСС  на кандидата със 
стойността в проектния бюджет. 

- Спазване на ограничението от   5%  за разходите за разходете за разработване на  
бизнесплан и консултантски разходи. 

- Спазване на ограничението от    12 %  от съответните разходи за услуги; 
 В процеса на оценка на АСД членовете на Комисията за подбор с право на глас проверяваха дали: 

- Проектните предложения се отнасят за обявената процедура за подбор на проекти; 
- Пълнотата на проектните предложения – на основа на Формуляра за кандидатстване се проверява дали са попълнени всички раздели, за които е указано, че са задължителни, проверява се дали всички документи са представени и попълнени съгласно изискванията, посочени в Условията за кандидатстване; 
- На основа на Формуляра за кандидатстване и представените документи е налице съответствие на кандидатите и предвидените дейности с критериите за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване; 
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- Продължителността на проекта е в рамките на максималната продължителност, съобразно изискванията на Процедурата; Проверката включва извършването на проверки за предложените от кандидатите дейности и разходи за наличие на:  
- недопустими дейности и/или разходи;  
- несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;  
- дублиране на разходи;  
- неспазване на други условия за допустимост от условията за кандидатстване;  
- несъответствие с правилата за държавни /минимални помощи;  
- Проверка на основателността на предложените разходи /извършване на проверки на предложените от кандидатите разходи и свързаните с тях документи – оферти, пазарни проучвания и др./ за наличие на недопустими дейности и/или разходи, несъответствие между предвидените дейности и видове заложени разходи, дублиране на разходи, неспазване на други условия за допустимост, неоснователност на разходите. 
- проверка за липса на двойно финансиране;  
- проверка за наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност на инвестицията;  
-  проверка анализ „разходи – ползи“.  

- Други административни изисквания, определени в условията за кандидатстване посещение на място за проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи ( приложимо и за двете проектни предложения). 

 Вследствие на констатираните забележки и несъответствия Комисията на КППП прие следното  
РЕШЕНИЕ №4: 

 Да се изиска от кандидатите на проектни предложения BG06RDNP001-19.148-0001 – Община 
Кирково и BG06RDNP001-19.148-0002 Община Златоград, допълнително липсващите 

документи. 
 Да се подготвят от председателя или секретаря на КППП писма за допълнителна 

информация за отстраняване на неясноти, съгласно забележките в оценителните листа на 
оценителите. Уведомителните писма да съдържат текст, че неотстраняването на 
нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на по-нататъшна оценка на 
проектното предложение. 

 Председателят на комисията да организира информирането на кандидатите за 
установените нередности и да ги уведоми чрез ИСУН да представят необходимите 
документи. На кандидатите да се даде  7-дневен срок за представяне на актуални  документи 
и пояснения, считано от деня, следващ датата на изпращане на искането за представянето 
им. 

 Да бъдат прекъснати оценителните листа от външните оценители на цитираните 
проектни предложения.  
 

 След разглеждане на кореспонденцията с кандидатите и представените им документи, комисията прие следното  
РЕШЕНИЕ №5 

1.Отговорите на уведомителните писма са получени в указаните срокове и в тях са 
представени изисканите документи, които са приложени като прикачени файлове към 
комуникацията по проектните предложения. 
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2.Отстранените нередовности по проектите, за които са били изпратени уведомителни 
писма не са довели до подобряване на качеството на проектните предложения. 
 

 Във връзка с бележки на оценителите и отговори на кандидатите след комуникация, КППП прие следното  
                                                        РЕШЕНИЕ №6: 

     Да бъде извършена служебна корекция на установените несъответствия във 
Формулярите за кандидатстване по проекти  0001 и  0002, подробно описани в 
Приложение АСД №3 

 В резултат от проведената оценка за административно съответствие и допустимост, комисията прие следното  
РЕШЕНИЕ №7: 

1. Комисията по процедура BG06RDNP001-19.148МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“,Оценителна сесия№ BG06RDNP001-19.148-S1, 

решава че посочените по- долу проекти отговарят на изискванията на етап ОАСД и 
могат да бъдат допуснати до техническа и финансова оценка: 

Номер на ПП Наименование Кандидат 

Искана 
безвъзмездна 

финансова помощ, 
лв. 

Обобщена  
ОАСД 

BG06RDNP0

01-19.148-

0001 

"Благоустрояване на улици" в с.Бенковски, община Кирково - първи етап 

Община Кирково 391 120.34 преминава 

BG06RDNP0

01-19.148-

0002 

Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград 

Община Златоград 391 063.46 преминава 

 

2. Няма проектни предложения, предложени за отхвърляне. 
 

 

 

 

V.Техническа и финансова оценка /ТФО/. 
 Етап ТФО  протече от  27.02.2019г.  до 08.03.2019 г. 

 Техническата и финансова оценка е оценка по същество на проектните предложения, която по настоящата процедура се извърши в съответствие с критериите за техническа и финансова оценка, обявени в Условията за кандидатстване. Оценката на всяко проектно предложение, допуснато до техническа и финансова оценка по процедурата е извършена от двама членове на оценителната комисия с право на глас, независимо един от друг. Оценката се проведе и е документирана в средата на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Резултатите от етап ТФО са обобщени в Решения № 8  и № 9 на Комисията.  
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РЕШЕНИЕ № 8  

Комисията   по Процедура № BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура,Оценителна сесия BG06RDNP001-19.148-S1, след извършена 
оценка на етап  ТФО решава, че няма проектни предложения, предложени за отхвърляне. 

 

РЕШЕНИЕ № 9 

Комисията   по Процедура № BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“, 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, както 
следва: 

Рег. номер Кандидат 

Резултат от ТФО Класиране 

Статус Точки 

Пореден 
номер Статус 

БФП след 
корекции 

(лв.) 

BG06RDNP001-

19.148-0002 Община Златоград Преминава 29 1 Одобрено 391 063.46 

BG06RDNP001-

19.148-0001 Община Кирково Преминава 24 2 Одобрено 
391 120.34 

 

 

 

  Заключение на КППП: 
 а) Съгласно Решение №8 на Комисията, няма предложени за отхвърляне проектни предложения  на етап  ТФО; б) Съгласно Решение №9 на Комисията,  на етап ТФО, определя  две проектни предложения, като отговарящи  на минималните критерии съгласно Условията за кандидатстване  и ги класира в низходящ ред, подробно описано в Решението. в) За проектните предложения, предложени  за финансиране: 

- обща стойност на  отпуснатата БФП  -      782 183.80 

- общ размер на отпуснатите допустимите разходи –  782 183.80 г) Наличният бюджет по мярката е достатъчен за финансиранена одобрените  проектни предложения.  
 


