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Препис извлечение! 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД № BG06RDNP001-19.534-S1-RR2 

…………………………….. 

V. Решение на Комисия за подбор на проекти 

Въз основа на извършените проверки от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.534-S1 по 

процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното 

културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни 

обединява"   към Стратегия за ВОМР: оценка на етап Административно съответствие и 

допустимост и етап Техническа и финансова оценка, описани подробно в съответните протоколи, 

Комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях – 

Приложение 1; 

2. Одобрява списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието 

за отхвърлянето им – Приложение 2; 

3. Одобрява списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране – Приложение 3; 

4. Одобрява списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения – 

Приложение 4. 

…………………
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Приложение 1 

СПИСЪК  

на предложените за ФИНАНСИРАНЕ  проектни предложения  

от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.534-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ –  

мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни обединява"  към  Стратегия за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ 

 

№ 

Рег. номер  

на ПП 

Дата и час на 

подаване 

Наименование на проектното 

предложение 

Кандидат 

 

 

Обобщена 

оценка  

Одобрена 

БФП (лв.) 

 

--- -------------------- ------------------ 
--------------------------------------- 

-------------------- --------------------- ---------------- 

 ОБЩО:  

 

Председател на КППП:……………………………………. 

    /Цветка Петрелийска/ 

 

 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

    / Надя Тодорова / 
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Приложение 2 

СПИСЪК 

 на предложените за ОТХВЪРЛЯНЕ проектни предложения  

и основанието за отхвърлянето им от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.534-S1 по процедура „МИГ-Берковица и 

Годеч“ –  

мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни обединява"  към  Стратегия за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ 

№ 
Рег. номер 

на ПП 

Дата и час 

на 

подаване 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Кандидат Мотиви за отхвърлянето 

1 

BG06RDNP

001-19.534-

0001 

23.03.2022 

13:26 

 

 

 

 

 

Към корените 

"С камера при 

баба" 

ФОНДАЦИЯ 

С 

ОБЩЕСТВЕ

НО 

ПОЛЕЗНА 

ДЕЙНОСТ 

"ОРАНЖЕВО

" (Булстат: 

177092891) 

При разглеждане на проектното предложение на етап АСД, Комисията е установила 

липсата на документи обосноваващи заявените разходи за "Възнаграждения за две лица 

по граждански договори" в размер на 6400,00 лв. за извършване на дейности пряко 

свързани с изпълнението на проекта - 2 лица х 800 лв. възнаграждение/месец х 4 месеца = 

6400,00 лв. При осъществена първа комуникация с кандидата и спазване на изискванията 

в раздел 21.1. Етап: "Оценка на административно съответствие и допустимост" от 

Условията за кандидатстване, стр.28, Комисията е изискала допълнителна пояснителна 

информация и документи /три оферти/ във връзка с определяне на стойността на 

планираните инвестиции за "Възнаграждения за две лица по граждански договори". В 

отговор, кандидатът е представил оферти с дати съответно 20.04.2022 г. за „Контрол, 

консултиране и ръководене на фотоконкурс“ и 21.04.2022 г. за „организиране на 

фотоконкурс “, т.е. офертите са с дати след подаване на проектното предложение 

(23.03.2022 г.). В приложените към офертите запитвания за оферта за дейността свързана 

с „Контрол, консултиране и ръководене на фотоконкурс“, кандидатът е посочил следните 

изисквания към оферентите: „Лицето да има управленски опит минимум 1 г.“. В 

приложените към офертите запитвания за оферта за дейността свързана с „организиране 

на фотоконкурс “, кандидатът е посочил следните изисквания към оферентите: „Лицето 

да има участие, или да е присъствало на подобно събитие - минимум 2 участия събития“. 

Към офертите не са приложени документи, доказващи квалификацията и опита на 

оферентите, по зададения от кандидата критерии. 
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Във връзка с горните констатации, комисията е осъществила повторна комуникация, като 

е изискала от кандидата да представи обяснения относно несъответствието в датите и как 

офертите съответстват на поставените от него изисквания за опит и квалификация без 

представени доказателства към тях и по какъв начин е направил избора си. При втората 

комуникация, кандидатът е представил нови три оферти с обяснението, че: 

„Документите, свързани с възнагражденията на лицата са изготвяни в последните дни 

преди подаване на проекта. Грешката с датата е започнала в самото начало със 

Запитванията за оферти и е продължила да се повтаря и след това. Дори има едно 

запитване с дата 19.14.2022 г. Моля да ме извините за явно допуснатата техническа 

грешка и недоглеждане от моя страна по отношение на датите на документите. Има 

грешка само в месеца, където вместо 03. е написано 04. месец.“ 

Предвид това, че кандидатът изготвя само запитванията за оферта, протокола за избор на 

изпълнител и гражданските договори, КППП счита, че представеното обяснение може да 

касае само тях и не може да признае същото обяснение по отношение на офертите, които 

са изготвени от трима независими оференти. Не са представени доказателства за 

съответствие на оферентите с изискванията, поставени в запитването,  а обяснението от 

кандидата, свързано с декларирането за опит и квалификация Комисията не приема като 

доказателство за наличие на същото.Предвид, описаните по-горе мотиви КППП не 

приема за допустими и обосновани разходи в размер на 6400,00 лв., предвидени за 

"Възнаграждения за две лица по граждански договори за определен период от време /в 

случая 4 месеца/, поради липсата на коректни документи, обосноваващи заявените 

разходи. Размерът на заявените общо допустими разходи на подаденото проектно 

предложение е 11 340,16 лв. и след извършване на служебна корекция на бюджета на 

проектното предложение от КППП ще бъде намален със сумата от 6 400,00 лв., (11 

340.16- 6 400,00=4 940,16), то след корекцията, стойността на общо допустимите разходи 

на проектното предложение е 4 940,16 лв.  

Съгласно раздел 9 „Минимален (ако е приложимо) и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ от Условия за кандидатстване, 

минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 5000,00 лева 

/Пет хиляди лева/. След извършена редукция размерът на разходите, приети за 

допустими е 4 940,16 лв., което е под определения минимален размер на общо 

допустимите разходи за един проект, поради което проектното предложение не отговаря 

на условията за допустимост по мярката и отхвърля за финансиране проектно 

предложение. 
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Приложение 3 

СПИСЪК  

на РЕЗЕРВИНИТЕ  проектни предложения,  

които успешно са преминали оценяването,  но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.534-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ –  

мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни обединява"  към  Стратегия за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ 

 към Стратегия за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ 
 

№ 
Рег. номер  

на ПП 

Дата и 

час на 

подаване 

Наименование на проектното предложение 
Кандидат 

 

Одобрена БФП 

(лв.) 

Обобщена 

оценка 

-- ------- ----- ------------------- ------- ------- 
----- 

 

 

 

 

Председател на КППП:……………………………………. 

    / Цветка Петрелийска / 

 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

    /Надя Тодорова/ 

 

Приложение 4 
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СПИСЪК  

Списък на ОТТЕГЛЕНИТЕ /служебно/ по време на оценката проектни предложения 

 от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.534-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ –  

мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни обединява"  към  Стратегия за ВОМР на „МИГ–Берковица и Годеч“ 

 

 

№ 

Рег. номер  

на ПП 

Дата и 

час на 

подаване 

Наименование на проектното предложение 

Кандидат 

 

Одобрена БФП 

(лв.) 

Обобщена 

оценка 

-- ------- ----- ------------------- ------- ------- 
----- 

 

 

Председател на КППП:……………………………………. 

      /Цветка Петрелийска/ 

 

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

      /Надя Тодорова/ 

 


