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Препис извлечение! 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД № BG06RDNP001-19.534-S2-RR3 

…………………………………………. 

V. Решение на Комисия за подбор на проекти 

Въз основа на извършените проверки от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.534-S2 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. 



                                        

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

 гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/                                                                                                                                                                  

2 

 

 

Приложение 1 

 

СПИСЪК  
на предложените за ФИНАНСИРАНЕ  проектни предложения  

от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.534-S2 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:……………………………………. 

  

  

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

     

 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД
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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-S2 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 
BG06RDNP0

01-19.534-

0002 

15.07.2022 

10:17 

Kъм корените "С 

камера при баба" - 

"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 

ФОНДАЦИЯ С 

ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЕЗНА 

ДЕЙНОСТ 

"ОРАНЖЕВО" (ЕИК: 

177092891 

Оценител 1: 

Не присъжда точки по заявения критерий 2, със следните мотиви: 

В Условията за кандидатстване, стр. 28 е посочено: "Техническата оценка 

се извършва въз основа на критериите и методологията за техническа 

оценка на проектните предложения по процедурата, подробно указани в 

Приложение № 10 Контролен лист за критерии и методика за техническа 

оценка към настоящите Указания за кандидатстване", а съгласно 

Приложение № 10 към Условия за кандидатстване "Критерии и методика за 

техническа оценка на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 

„Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и 

природно наследство – напред към наследството - наследството ни 

обединява“ СВОМР на МИГ-Берковица и Годеч" 

По този критерий кандидатът следва да е представил подробна обосновка 

как предвидените дейности са насочени или включват в изпълнението си 

доброволци, родители и младежи и активни граждани и лица, ненавършили 

40 години от територията. Обосновката трябва да включва конкретна 
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бройка участници за всяка посочена група заинтересовани лица и да посочи 

как критерият ще бъде проследен в процеса на изпълнение и отчитане на 

проекта. Информацията трябва да включва как точно ще бъдат включени 

или ангажирани посочените групи, каква е тяхната роля и с каква 

продължителност на ангажимента. 

В проектното предложение "Фондация ОРАНЖЕВО" не е посочила, че в 

изпълнението на дейностите ще се включат и ангажират доброволци, 

родители и младежи и активни граждани и лица, ненавършили 40 години от 

територията. Липсва конкретна бройка участници за всяка посочена група 

заинтересовани лица , както и каква е тяхната роля и с каква 

продължителност на ангажимента. 

Поради това, че не е изпълнено поставеното изискване в Условията за 

кандидатстване, стр. 28, където е посочено: "Техническата оценка се 

извършва въз основа на критериите и методологията за техническа оценка 

на проектните предложения по процедурата, подробно указани в 

Приложение № 10 Контролен лист за критерии и методика за техническа 

оценка към настоящите Указания за кандидатстване", където подробно е 

описано, при какви условия се считат за изпълнени критериите, за което не 

поставям точки по критерия” 

 

Не присъжда точки по заявения критерий 3, със следните мотиви: 

„Съгласно Приложение № 10 към Условия за кандидатстване "Критерии и 

методика за техническа оценка на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 

„Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и 

природно наследство – напред към наследството - наследството ни 

обединява“ към СВОМР на МИГ-Берковица и Годеч" по  Критерия "Проект 

насочен към "нови начини" на изразяване на местната идентичност, 

чувството за принадлежност към територията и пренасят културен опит, 

знания, умения и традиции между поколенията" се счита за изпълнен когато 

е представено подробно проучване на съществуващите към момента 

начини за изразяване на местната идентичност и чувството за 
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принадлежност към територията, като обосноват как се пренася културен 

опит, знания, умения и традиции между поколенията, и как предложените 

дейности ще надградят, разнообразят или променят съществуващите 

начини на изразяване с цел подобряване на съществуващото състояние. 

В проектното предложение "Фондация ОРАНЖЕВО" не е представила 

данни за извършено подробно проучване на съществуващите към момента 

начини за изразяване на местната идентичност и чувството за 

принадлежност към територията. Не е представена обосновка как се 

пренася културен опит, знания, умения и традиции между поколенията, и 

как предложените дейности ще надградят, разнообразят или променят 

съществуващите начини на изразяване с цел подобряване на 

съществуващото състояние. 

В проекта е посочено единствено, че целта е да бъдат представени най-

новите тенденции в документирането на местната кулинария, история, 

традиционни обичаи и ритуали. По този начин се свързва новаторство, 

преобръщане на традиционните представи за предаване на културното 

наследство и пластичност в поднасяне на информация. Създава се нова 

общодостъпна рамка. 

Считам, че представената обосновка по критерия е необоснована, 

недостатъчна и непълна, поради което не е изпълнено поставеното 

изискване в Условията за кандидатстване, стр. 28, където е посочено: 

"Техническата оценка се извършва въз основа на критериите и 

методологията за техническа оценка на проектните предложения по 

процедурата, подробно указани в Приложение № 10 Контролен лист за 

критерии и методика за техническа оценка към настоящите Указания за 

кандидатстване", където подробно е описано, при какви условия се считат 

за изпълнени критериите, за което не поставям точки по критерия." 

 

Проекта "Към корените "С камера при баба" - "МИГ-Берковица и Годеч“ - 

мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, 

историческо и природно наследство – Напред към наследството - 
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наследството ни обединява", подадено от "Фондация ОРАНЖЕВО" на етап 

техническа и финансова оценка получава общо 20 точки. Съгласно 

Условията за кандидатстване, стр. 31:" За да бъде предложено за 

финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап 

техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 

точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните 

предложения)." Във връзка с гореизложеното проекта не отговаря на 

минимално допустима оценка за качество на проектните предложения, 

поради което същият не може да бъде предложен за финансиране по мярка 

19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо 

и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни 

обединява" от стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч.  

 

Оценител 2: От направената оценка на етап на Техническа и финансова 

оценка присъждам на кандидата - Община Годеч общо 20 точки от 

заявените 55 точки. Приел е обосновката на кандидата по отношение на 

критерии 4, съгласно приложение № 1 към Условията за кандидатстване, 

като ги счита за обосновани. 

Не присъжда точки по заявения критерий 2, със следните мотиви: 

“Кандидатът е заявил точки по този критерий, но не е представил подробна 

обосновка как предвидените дейности са насочени или включват в 

изпълнението си доброволци, родители и младежи и активни граждани и 

лица, ненавършили 40 години от територията. 

Обосновката трябва да включва конкретна бройка участници за всяка 

посочена група заинтересовани лица и да посочи как 

критерият ще бъде проследен в процеса на изпълнение и отчитане на 

проекта. Информацията трябва да включва как точно ще бъдат включени 

или ангажирани посочените групи, каква е тяхната роля и с каква 

продължителност на ангажимент.” 

 

Не присъжда точки по заявения критерий 3, със следните мотиви: 



                                        

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

 гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/                                                                                                                                                                  

7 

 

“Кандидатът е заявил точки по този критерий, но не е представил подробно 

проучване на съществуващите към момента начини за изразяване на 

местната идентичност и чувството за принадлежност към територията. 

Не е обосновано как се пренася културен опит, знания, умения и традиции 

между поколенията, и как предложените дейности ще надградят, 

разнообразят или променят съществуващите начини на изразяване с цел 

подобряване на съществуващото състояние.  

Обосновката на кандидата във Формуляра за кандидатстване не е  

достатъчна за подкрепа на критерия : "Изложбата „Корени” е посветена на 

КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, като използва за база 

фотоконкурса "С камера при баба". Целта е да бъдат представени най-

новите тенденции в документирането на местната кулинария, история, 

традиционни обичаи и ритуали. По този начин се свързва новаторство, 

преобръщане на традиционните представи за предаване на културното 

наследство " 

Проектното предложение не отговаря на критериите за техническа и 

финансова оценка, не преминава минималния праг и не може да бъде 

финансирано. 

 

Председател на КППП:……………………………………. 

  

  

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

     

 

 

 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД
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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-S2 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:……………………………………. 

  

  

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

Приложение 4 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

 гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/                                                                                                                                                                  
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СПИСЪК  

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

 от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.534-S2 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:……………………………………. 

  

  

 

Секретар на КППП:………………………………………... 

     

 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


