
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Процедура за подбор на проекти с референтен № BG06RDNP001-19.658  

 

Наименование на процедурата:  

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 

 

ПРОТОКОЛ  
От 01.12.2022г. 

 

от проведено заседание за въвеждащо обучение 

и разпределение на проектни предложения 

на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед №80/30.11.2022г. 

на Председателя на УС на МИГ 
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Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 
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1. Заседание 

 

2. Участници 

Име, презиме, фамилия  Институция Функция
1
 

НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА 
МИГ Белово, Септември, 

Велинград 

Председател 

ВАНЯ ДИМИТРОВА ЦЕНОВА 

Общо събрание на МИГ 

Белово, Септември, 

Велинград 

Секретар  

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНИНА 
Член на колективния 

върховен орган на МИГ 

Член на КППП с право на глас 

КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА 

БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА 
Външен експерт оценител 

Член на КППП с право на глас 

НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА-

ЦВЕТКОВА 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград 

Член на КППП с право на глас 

 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.658-

S2 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е назначена със Заповед № 80 от 

30.11.2022г. на Председателят на УС на МИГ в състав:  

 

1. Председател – НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА - член на екипа на МИГ, без 

право на глас, адрес: гр. Велинград, ул. „Банска“ №11, тел. 0887/618 964.  

Висше образование, образователно квалификационна-степен „магистър“, 

професионална квалификация: „Икономическа социология“, диплома № 000168/2005г. от 

УНСС, град София; „Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 

                                                 
1
  Например: председател, секретар, член на КППП с право на глас, помощник-оценител, наблюдател 

 Дата (от/до) Час 

Откриване на процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  

21.10.2022г.   

Краен срок за подаване на 

проектни предложения 
28.11.2022г. 17:00 

Заседания за провеждане на оценка 

на административното 

съответствие и оценка на 

допустимостта 

01.12.2022г.  

 

10:00 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/
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002462/2014г. от Аграрен университет, град Пловдив; „Финанси и банково дело“, диплома № 

017481/2014г. от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив. 

Професионален стаж – Експерт прилагане на Стратегия на МИГ – 10 години. 

 

2. Секретар - ВАНЯ ДИМИТРОВА ЦЕНОВА - член на колективния върховен 

орган на МИГ, без право на глас, с богат опит в социалната и културната сфера.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, 

специалност „Социология и политически науки“, специализация „Журналистика“, диплома № 

034423, серия ПУ – 2000“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ град Пловдив. 

Професионален стаж: 

1. Социален работник в „Агенция социално подпомагане“ – 12 год. 03 мес. 00 дни; 

2. Библиотекар в “НЧ Св. Св. Кирил и Методий – 1927г“ – 02 год. 09 мес. 10 дни. 

 

Членове на КППП с право на глас: 

1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНИНА – външен експерт оценител, адрес: гр. Белово, ул. 

„Орфей“ № 8, тел. 0889/572 521, член на колективния върховен орган на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, 

специалност „Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 2861/2014г., 

серия АУ – 2014“ от Аграрен университет, град Пловдив. 

Професионален стаж: Технически асистент в МИГ – 03 год. 10 мес. 00 дни; 

 

2. КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА – външен 

експерт-оценител; включен в списък на одобрените външни оценители към стратегията за 

ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ и с богат опит в оценяването на проекти на 

МИГ през програмен период 2013-2017г., адрес: гр.Смолян, ул. „Зорница“ №1, бл.22, ап.33, 

ет.4, тел.: 0899/911 212 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, 

специалност „Макроикономика“, специализация „Финансов мениджмънт“ диплома № 

005955/2002г., от ПУ „Паисий Хилендарски“, град Пловдив. 

Професионален стаж:  работа по проекти в община Рудозем – 2 год. 10 мес. 00 дни; 

    Гл.експерт ПЗОП в Община Рудозем – 17 год. 

 

3. НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА-ЦВЕТКОВА - член на екипа на МИГ, адрес: 

гр. София, жк. „Хаджи Димитър”, Бл.135, Вх.Б, ет.6, ап. 36.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър „Публични 

финанси – диплома №029121 от УНСС, гр. София, „Бакалавър“ Икономика на туризма, 

диплома № 024731, от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

1. Експерт „Прилагане на СВОМР“ в МИГ Белово, Септември, Велинград – 04 год. 07 

мес.; 

2. Управител на „НиЛ Консулт“ ЕООД – 08 год. 03 мес. 

mailto:migvsb@abv.bg
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3. Консултант „Европейски проекти и програми“ в „Обединени български 

консултанти“ ООД – 02 год. 00 мес. 00 дни. 

  

II. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИНОВ - член на екипа на МИГ, адрес: гр. Белово, ул. 

„Св. Климент Охридски“ № 87, тел. 0893 946 401. 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, 

специалност „Счетоводство и контрол“, диплома № 56581/29.11.2005г., серия СА – 2005 от 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“, град Свищов. 

Професионален стаж: Експерт МИГ – 3 години; 

Счетоводител в ЕТ „Ал. Минов – Д. Минов“ – 11 год. 04 мес. 

 

2. ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ПИПОНКОВА - член на колективния върховен орган на 

МИГ, без право на глас, адрес: с. Дъбравите, общ. Белово, ул. „Първа” № 25, тел. 0879 455 669 

Квалификация  - Висше образование с образователно – квалификационна степен 

„Магистър“, специалност „Макроикономика“, диплома от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

Организатор и Социален работник в „Център за настаняване от семеен тип“ – 2 год. 04 

мес. 00 дни;  

Касиер - Счетоводител в “Енерго – ремонт Пловдив“ – 09 год. 09 мес. 00 дни. 

   

3. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА АСЕНОВА – външен експерт оценител, адрес: гр. София, бул. 

„Евлоги и Христо Георгиеви“ № 173, ет. 2, тел. 0878/747 366, включена в списък на 

одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“. 

Висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, 

специалност „Биомеханика“, инженер Биомеханика, диплома № 300309/1997г. от НУ „Неофит 

Рилски“, град Благоевград. 

Професионален стаж: експерт международни програми и проекти в „Провадия“ ЕООД 

– над 5 години. 

 

   III. ВЪНШНИ НАБЛЮДАТЕЛИ  

От МИГ Белово, Септември, Велинград е отправена покана за включване на 

наблюдатели с писмо с изх.№ 849/27.10.2022г. до УО на ПРСР – Министерство на 

земеделието, входирано в електронно деловодство – Вх.№ 19-19-2-01-23/28.10.2022г. 

ВЪНШНИ НАБЛЮДАТЕЛИ без право на глас не са определени от УО. 

 

Членовете на КППП притежават необходимата квалификация и професионална 

компетентност. 

 

Преди стартиране на оценителния процес, председателят на КППП свика 

подготвително заседание, на което покани да присъстват всички членове на КППП съгласно 
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Заповед № 80/30.11.2022 г. на председателя на УС на МИГ за определяне на състав на комисия 

за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.658-S2 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.  

Подготвителното заседание се проведе от 10.00 часа на 01.12.2022г. в онлайн 

платформата Zoom. На проведеното заседание членовете на КППП бяха запознати с техните 

права и задължения в оценителния процес, със спецификата и основната цел на процедурата.  

В началото на заседанието Председателят представи членовете на КППП и ги запозна с 

отговорностите им съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.), Постановление № 161 на МС от 

2016 г. от 4 юли 2016г. за определяне на правила за координация между Управляващите 

органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски 

групи във връзка с изпълнението на подхода „водено от общностите местно развитие“ за 

периода 2014-2020г., Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения 

към стратегията за ВОМР.  

 

На заседанието членовете на КППП се запознаха с техните задължения и роля в 

оценителния процес. В съответствие правилата за работа на КППП бяха определени 

конкретните ангажименти в процеса на оценка на всеки член от Комисията, както следва: 

 

Николина Христова Дечева – Председател/Администратор Оценителна сесия  

– ръководи организационно и методически работата й, координира процеса на оценка в 

съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС 161 от 4 юли 2016г., Указанията 

на УО на ПРСР и осигурява безпристрастност на процеса; 

- отговаря за процеса на извършване на оценката на постъпилите проектни 

предложения в установения срок; 

- отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на всички 

членове на КППП; 

- отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата – изпращане на искания за 

допълнителна и пояснителна информация, определяне на срокове за нейното представяне от 

кандидатите и присъединяване на получената информация към съответното проектно 

предложение; 

- отговаря за изготвянето на оценителния доклад и следи за изрядността на доклада и 

полагането на подписи от всички членове на КППП; 

- подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: четене 

- Проектни предложения: четене 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 

 

Ваня Димитрова Ценова – Секретар/Администратор Оценителна сесия 
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– подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни 

дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост на 

дейността на комисията; 

- отговаря за информирането на КППП за графика на работа и осигуряването на 

присъствие на заседанията на комисията; 

- участва в изготвянето на оценителния доклад; 

- подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: четене 

- Проектни предложения: четене 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 

 

Членове с право на глас: 

Мария Пенина – член на комисията с право на глас/ Оценител 

Красимира Боюклиева-Кубинска – член на комисията с право на глас/Оценител 

Нели Македонска-Цветкова – член на комисията с право на глас/Оценител 

– оценка и класиране на подадените по процедурата проектни предложения; 

извършване на оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и 

финансова оценка. Участието в отделните етапи на оценка се определя автоматично на 

случаен принцип в системата ИСУН 2020. При възникнала необходимост разпределението на 

проектни предложения може да бъде извършвано и индивидуално при ясно формулиране и 

обосноваване на причината за това. 

- участват в заседанията на КППП; 

- участват в изготвянето на оценителния доклад; 

- подписват оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: четене 

- Проектни предложения: четене 

   - Оценителна сесия по процедура: оценяване 

 

Всички членове на КППП се запознаха с особеностите за процедурата за предоставяне 

на БФП (цели, индикатори, бюджет, критерии за допустимост на кандидатите, дейностите, 

разходите и др.). 

 

  Разяснени бяха етапите на провеждане на оценката съгласно действащата нормативна 

уредба и Условията за кандидатстване по процедурата: етап „Оценка на административното 

съответствие и допустимостта“ и етап „Техническа и финансова оценка“. На оценителите бяха 

предоставени указания относно общия подход при попълване на оценителните таблици, 

правилата за отбелязване на съответствието/несъответствието на проектните предложения и 
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кандидатите с изискванията на критериите за оценка, подходите за отбелязване на коментари, 

формулиране на искания, забележки и заключения. 

 Председателят обърна внимание на участниците в заседанията, че съгласно Условията за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.658-S2 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ проектните предложения се подават изцяло по електронен път 

чрез попълване на уеб-базиран Формуляр за кандидатстване (ФК), който се подава заедно с 

изискуемите придружителни документи чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с 

използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на 

следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Оценката на проектните 

предложения, постъпили по процедурата също се извършва чрез попълване на оценителни 

таблици в средата на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), като всеки участник в оценителния процес 

осъществява достъп до системата ИСУН 2020 посредством персонално потребителско име и 

парола.  

 В допълнение, председателят направи уточнения относно критериите за оценка на 

административното съответствие и допустимостта съгласно одобрените Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения (Приложение 15 към Условията за 

кандидатстване) и подчерта отговорността на оценителите когато предлагат отхвърляне, 

изискване на допълнителни документи/разяснения поради установени нередовности или 

съответно допускане на проектните предложения до техническа и финансова оценка.  

 По време на заседанието председателят обърна внимание на ролята и отговорността, която 

носят оценителите във връзка с навременното приключване на оценителния процес при 

спазване на принципите за безпристрастност, равнопоставеност, недискриминация и 

прозрачност при провеждане на оценката, като подчерта, че информацията и цялата 

документация, свързана с оценителния процес е строго конфиденциална и не може по никакъв 

начин да бъде разгласявана пред трети страни. 

В съответствие с Минималните изисквания към реда за оценка на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР комисията извършва оценка на всички проектни 

предложения в срок до 30 /тридесет/ работни дни от крайния срок за прием – 28.11.2022г.  

КППП определи краен срок за приключване на работата на комисията 13.01.2023г. 

Изготвен бе и индикативен график на дейностите на КППП, който да се следи с оглед 

спазването на всички срокове и приключване работата на комисията в нормативно определен 

срок.  

№ Дейност Срок 

1. Разпределение на проекти за оценка /административно 

съответствие и допустимост/ 

01.12.2022г. 

2. Приключване на административно съответствие за 

допустимост  

08.12.2022г. 
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3. Изпращане на писма до кандидатите /при 

необходимост/ 

08.12.2022г. 

4. Краен срок за получаване на информация от 

кандидатите 

19.12.2022г. 

5. Приключване на етап административно съответствие и 

допустимост. 

Разпределение на проекти за оценка /техническа и 

финансова оценка/. 

22.12.2022г. 

 

22.12.2022г. 

6. Изпращане на писма до кандидатите /при 

необходимост/ 

04.01.2023г. 

7. Краен срок за получаване на информация от 

кандидатите 

11.01.2023г. 

8. Приключване на етап техническа и финансова оценка 13.01.2023г. 

9. Оценителен доклад на КППП 13.01.2023г. 

 

Членовете на КППП се запознаха със Списъка на постъпилите проектни предложения. 

През първия срок на прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.658-S2 МИГ 

Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с краен срок 28.11.2022г., 17:00 часа 

в ИСУН 2020 са регистрирани 11 /единадесет/ проектни предложения: 

 

Номер 

по ред 
Проектно предложение № Кандидат 

Дата и час 

на 

регистрация 

1 
BG06RDNP001-19.658-0001 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  

(ЕИК: 000351825) 

26.11.2022 

12:18 

2 
BG06RDNP001-19.658-0002 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  

(ЕИК: 000351825) 

26.11.2022 

13:11 

3 
BG06RDNP001-19.658-0003 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  

(ЕИК: 000351825) 

26.11.2022 

14:11 

4 
BG06RDNP001-19.658-0004 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

09:14 

5 
BG06RDNP001-19.658-0005 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

09:28 

6 
BG06RDNP001-19.658-0006 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

09:44 

7 
BG06RDNP001-19.658-0007 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

11:33 

8 
BG06RDNP001-19.658-0008 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

11:49 

9 BG06RDNP001-19.658-0009 ОБЩИНА БЕЛОВО  28.11.2022 
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(ЕИК: 000351558) 15:03 

10 
BG06RDNP001-19.658-0010 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

15:32 

11 
BG06RDNP001-19.658-0011 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

15:58 

 

 Общата стойност на подадените за финансиране проектни предложения е както следва: 

Общ брой 

подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност на 

всички подадени 

проектни 

предложения 

Обща стойност на 

подадените проектни 

предложения БФП (в 

лева) 

Обща стойност на 

подадените проектни 

предложения Собствено 

финансиране (в лева) 

6 109 642.12 109 642.12 0.00 

 

 След като се запознаха с имената на кандидатите, подали проектни предложения по 

процедурата, председателят, секретаря и членовете с право на глас  попълниха и подписаха: 

- Декларация Приложение 123_8_1 по образец на ДФЗ; 

- Декларация Приложение 123_8_2 по образец на ДФЗ; 

- Декларация Приложение 123_8_3 по образец на ДФЗ; 

- Декларация, подписана от всеки външен експерт - член на Комисията че отговарят 

най-малко на следните изисквания: 

1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила 

присъда, освен ако са реабилитирани; 

2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до 

областта на професионалната им компетентност; 

3. да не са поставени под запрещение.  

- Декларация, подписана от всеки външен експерт - член на Комисията че не е участвал 

в подготовката на стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – 

Белово, Септември, Велинград“. 

 

 В съответствие с чл. 44, ал.1 на ПМС 161/04.07.2016 г. и Минималните изисквания към 

реда за оценка  на проектни предложения към Стратегията за ВОМР в състава на комисията по 

процедурата са включени външни оценители – членове на КППП с право на глас. Външните 

оценители участват в заседанията на комисията по етап „Оценка на административното 

съответствие и допустимостта“, имат равни права при вземането на решения и носят 

отговорност за резултатите от оценителния процес. В съответствие с Минималните 

изисквания и условията, на които следва да отговарят външните оценители, те представят 

Свидетелство за съдимост и Удостоверение за правно ограничение, доказващо, че не са 

поставени под запрещение, издадени преди извършване на АСД, техническа и финансова 

оценка. 
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 3. Оценка 

  Оценката на административното съответствие и допустимостта на проектните 

предложения, постъпили по процедурата се извърши в съответствие с Условията за 

кандидатстване по процедурата и утвърдения образец на оценителна таблица, съхраняван в 

ИСУН 2020.  

По процедурата са получени 11 броя проектни предложения. 

Общо 11 броя проектни предложения са асоциирани към сесията за оценка на 

проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.658-S2 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“. 

 

 Регистърът на получените проектни предложения по процедурата се съхранява в ИСУН 

2020. 

 

3.1. Част 1: Проверка за спазването на срока за получаване на проектните предложения  

 Следните 11 броя проектни предложения по процедурата са подадени в определения 

краен срок за подаване на проектни предложения и по тази причина подлежат на разглеждане 

и оценка: 

Номер 

по ред 
Проектно предложение № Кандидат 

Дата и час 

на 

регистрация 

1 
BG06RDNP001-19.658-0001 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  

(ЕИК: 000351825) 

26.11.2022 

12:18 

2 
BG06RDNP001-19.658-0002 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  

(ЕИК: 000351825) 

26.11.2022 

13:11 

3 
BG06RDNP001-19.658-0003 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  

(ЕИК: 000351825) 

26.11.2022 

14:11 

4 
BG06RDNP001-19.658-0004 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

09:14 

5 
BG06RDNP001-19.658-0005 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

09:28 

6 
BG06RDNP001-19.658-0006 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

09:44 

 

 

BG06RDNP001-19.658-0007 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

11:33 

 
BG06RDNP001-19.658-0008 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

11:49 

 
BG06RDNP001-19.658-0009 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

15:03 
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BG06RDNP001-19.658-0010 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

15:32 

 
BG06RDNP001-19.658-0011 ОБЩИНА БЕЛОВО  

(ЕИК: 000351558) 

28.11.2022 

15:58 

 

 Няма проектни предложения подадени след обявения краен срок. 

 

3.2. Част 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта на 

проектните предложения 

Общо 11 броя проектни предложения, подадени в рамките на крайния срок, определен в 

т. 25 от Условията за кандидатстване и при спазване на изискванията по процедурата, са обект 

на оценка на административното съответствие и допустимостта. Същата се извършва 

съобразно: критериите за оценка на административното съответствие на проектните 

предложения, критериите за оценка на допустимостта на кандидатите и критериите за оценка 

на допустимостта на проектите съгласно Условията за кандидатстване и Приложение 18 към 

тях „Критерии и методология за оценка на проектните предложения по процедурата”, 

информацията, изложена в попълнения уеб-базиран Формуляр за кандидатстване, 

представените в т. 12 от Формуляра за кандидатстване придружителни документи, както и в 

съответствие с решенията на КППП и на база утвърдения образец на оценителна таблица, 

съхраняван в ИСУН 2020. 

 На 01.12.2022г. от 14:05 ч. чрез информационната система ИСУН 2020 се извърши 

автоматичното разпределение на случаен принцип на постъпилите по процедурата 11 броя 

проектни предложения, подлежащи на оценка на административното съответствие и 

допустимостта.  

 Същото се извърши в присъствието на председателя и секретаря на КППП. От УО е 

създадена сесия за оценка на проектни предложения в ИСУН 2020 и присъединени 

получените в срок 11 броя проектни предложения към оценителната сесия. Асоциирани са 

участниците в КППП – членовете на КППП, които ще участват в процеса на оценяване. Права 

да оценяват проектните предложения имат единствено членовете на КППП с право на глас. 

При създаване на оценителна сесия информацията по присъединеното проектно предложение 

се зареди директно в ИСУН 2020 и бе достъпна единствено за участниците в КППП, които 

имат съответните права.  

За разпределение на проектното предложение, администратор на сесия зададе броя на 

оценките за проектното предложение и системата ИСУН 2020 разпредели автоматично 

присъединения проект на случаен принцип на регистрираните членове с право на глас за 

оценка. Въз основа на Заповед № 80 от 01.12.2022г. на Председателя на УС на МИГ и в 

съответствие с задълженията си Председателя на КППП извърши на 01.12.2022г. в 14:05 часа 

автоматично разпределение в система ИСУН 2020 на постъпилите проекти по процедурата за 

проверка на АСД на утвърдените със заповедта външни оценители с право на глас, които в 
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съответствие с чл. 41, ал. 2 от ПМС 161 от 04.07.2016г. и Минималните изисквания към реда 

за оценка на проектни предложения към СВОМР са най-малко 2 /двама/. 

 Оценката на административното съответствие и допустимостта на всяко проектно 

предложение се разпредели за извършване от страна на двама членове на КППП с право на 

глас, независимо един от друг. 

 Попълнените оценителни таблици от участниците в процедурата по оценка на 

присъединените общо 11 броя проектни предложения на етап „Оценка на административното 

съответствие и допустимостта” се съхраняват и са достъпни в системата ИСУН 2020. 

 

 

Подписи 

1. Николина Дечева /председател КППП/: ………/п/……......... 

2. Ваня Ценова /секретар КППП/: ………………/п/…………….. 

3. Мария Пенина /член на КППП/: ………….…/п/…………... 

4. Красимира Боюклиева - Кубинска /член на КППП/:……/п/…… 

5. Нели Македонска-Цветкова /член на КППП/:.………/п/……….. 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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