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I 
1.Ли1 у ^ участващи в процедурата по оценяване 

Съглася :о заповед №28/13.08.2018 на за председателя на УС на МИГ- общини 
М гмчилград и Крумовград, състава на комисията е както следва: 

Сдружение „I 'естна инициативна група Момчилград-Крумовград" Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 
гр.Мо. -!Ц ':лград, ул."Девети септемери"№1, ет.4, тел: 0886742637, е-та\\:т'щ тк2015(5)аЪу.Ъд, шеЬ: 

\л/ш\л/.ИПр:/ш\л/ш.т1дтотсНИдгас1.сот/ 



1. МЛАДЕН АЛДИНОВ МАНДОВ - Председател на КППП, член на колективния 
върховен с оган на МИГ, без право на глас, Квалификация - Педагогически науки, профил 
Български гзик и руски език 

2. АЙХАЕ НАЗИФ КУРТ - Секретар на КППП, член на екипа на МИГ, без право на глас, 
Квалификация - Социални, стопански и правни науки, профил Икономика, експерт по 
прилагане -:а мерки от СВОМР. 

I 
3. Членов!: на КППП с право на глас: 

СОНЯ МАЛИНОВА АНГЕЛОВА - външен експерт - оценител / с право на глас/, по 
прилагане е а мерки от СВОМР 

Квалифик; тия - Социални, стопански и правни науки, направление - Икономика, 
Техничесю с науки - направление Електротехника, елестроника и автоматика. 

ДАНИЕЛ^ I АСЕНОВА САЛКИНА - външен експерт - оценител / с право на глас/, по 
прилагане ] т мерки от СВОМР 

Квалифик; ция - Технически науки, профил Комуникационна и компютърна техника. 

АЛИЗАН ] ШХАТ ЯХОВА - външен експерт - оценител / с право на глас/, по прилагане на 
мерки от С ЮМР 

Квалифика ;ия - Социални, стопански и правни науки, профили: финанси, администрация и 
управление. 

Резервни ч ленове на КППП: 
ВАСКА Н ЯКОЛОВА КАПТЕБИЛОВА - външен експерт - оценител, по прилагане на 
мерки от С ВОМР, Квалификация - Технически науки, профил Биотехнологии, Хранителни 
технологии, Общо инженерство. 

КРАСИМЛРА КРАСИМИРОВА БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА - външен експерт -
оценител, зю прилагане на мерки от СВОМР , Квалификация - Социални, стопански и 
правни нау: :и, профил Финансов менисжър 

ХАЛИЛ ГАЛИ ХАЛИЛ - член на екипа на МИГ, Квалификация - Технически науки, 
профил Ма чинен инженер, експерт прилагане на мерки от СВОМР 

Наблюдатс ли по реда на чл.15, ал.1 от ПМС №162/2016 г.: 

1.30Я ИВ^ Л О В А КАУКОВА-ИВАНОВА - държавен експерт в отдел „Предоставяне на 
безвъзмезд] са финансова помощ", ГД ЕФМПП; 
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2. СВЕТЛ.1НА ВЕЛКОВА МИНЕВА - главен експерт в отдел „Верификация - Южен", ГД 
ЕФМПП. 

2. Хронол< гия: 

№ по ред I а заседания Дата 
1-во заседг ние/подготвително/ 20.08.2018 г. 
2-во засед* ние 25.09.2018 г. 

3.Оценка 1 [ кореспонденция: 
Прс цедурата за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ ВО05М9ОР001- 2.025 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград"-
„Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности" по Оперативна 
програма ..Развитие на човешките ресурси" е обявена на 04.07.2018 г. със заповед 
№23/21.06.1018 г. на Председателя на УС на СНЦ"Местна инициативна група - общини 
Момчилград и Крумовград" с два крайни срока за кандидатстване. Първият срок е до 
10.08.2018 17.00 ч. и втория при наличие на финансов ресурс след първия прием до 
28.12.2018 \ , 17.00 ч. Общият размер на БФП по процедурата е 100 000,00 лева. 

В срока предвиден в Обявата в първия прием, а именно до 10.08.2018 г., 17.00 часа е 
получено и оегистрирано в системата на ИСУН 2020 едно проектно предложение: 

1 
Рег. Л 
предложе! 

: на проектното 
ре 

Име на кандидата Дата на 
регистрация 

ВО05М9О Р001-2.025-0001 Община Крумовград /Булстат 
000235913 

10.08.2018 г. 

14:35 

Оце] 
посочените 
2020 контр< 
Председате 
извършиха 
към автома 
ОАСД. Сис 

ската на АСД и ТФО на подадените проектни предложения се извърши съгласно 
в Условията за кандидатстване критерии и въз основа на попълнените в ИСУН 
шни листа и дадените забележки от страна на оценителите с право на глас. 
"ят и секретарят с администраторски права, чрез системата ИСУН 2020 
преглед на създадента оценителна сесия, проектното предложение и пристъпиха 
гично разпределение на проектното предложение с по двама оценители на етап 
гемата ИСУН 2020 направи следнотоавтоматично разпределение: 

Рег. № на I фоектното предложение Име на кандидата Оценители 

ВО05М9О ?001-2.025-0001 Община Крумовград /Булстат 
000235913 

Ализан Яхова ВО05М9О ?001-2.025-0001 Община Крумовград /Булстат 
000235913 

Соня Ангелова 

При извърн гната оценка на административното съотвествие и допустимост в ИСУН 2020 от 
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оценители- з са установени следните нередовности в подаденото проектно предложение, 
както след] а: 

Рег. № на 
проектно 
предложе 

го 
ние 

Име на 
кандидата 

Установени неясноти и необходима допълнителна 
информация/документи 

ВО05М9С 
1-2.025-ОС 

РОО 
)1 

Община 
Крумовград 
/Булстат 
000235913 

1. Установено е, че в секция 1 от Формуляра за 
кандидатстване, като място на изпълнение на 
проекта е посочено община Крумовград. В 
описание на Дейност „Идентифициране на 
лица от целевата група" е посочено, че 
дейността е насочена към идентифициране на 
лица от целевата група - това са лица, 
населяващи територията на МИГ общини 
Момчилград и Крумовград в селски и 
изолирани райони. В секция 11 от Формуляра 
за кандидатстване, при описание на целевата 
група, като част от целевата група на проекта 
са посочени хора, населяващи територията на 
МИГ общини Момчилград и Крумовград в 
селски и изолирани райони 

- Да се представи пояснителна информация 
относно целевата група на проектното 
предложение, а именно: включва ли целевата 
група лица, населяващи територията на 
община Момчилград; 

2. Установено е, че в „Цел/и на проектното 
предложение" е посочено, че проектът отговаря 
на целите на инвестиционен приоритет №1 
„Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности като ромите" на ОП 
РЧР 2014-2020 г. В секция 11 от Формуляра за 
кандидатстване, при описание на целевата група, 
като част от целевата група на проекта са 
включени представители на ромската общност. В 
описание на Дейност „Идентифициране на лица 
от целевата група" е посочено, че дейността е 
насочена към идентифициране на лица от 
целевата група - това са и лица, представители 
на ромската общност. Съгласно условията за 
кандидатстване, всеки кандидат трябва да 
включи в секция 8 във Формуляра за 
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кандидатстване тези от индикаторите за 
изпълнение и резултат, които ще бъдат 
постигнати с изпълнение на конкретното 
проектно предложение. Индикаторите трябва да 
съответстват на описанието на включените в 
проекта дейности. В секция 8 във Формуляра за 
кандидатстване, не е включен индикатор, 
отчитащ ромите, които са част от целевата група 
и са включени в дейностите по проекта 

- Да се представи допълнителна информация и 
разяснение относно липсата на индикатори, 
отчитащи ромите; 

3. Установено е, че при описание на дейност 
„Осигуряване на заетост на лицата от целевата 
група" е посочено, че в изпълнение на 
дейността ще бъде осигурена работа на 9 лица 
от целевата група за период от 6 месеца в 
различни структури на община Крумовград -
филиалите на Домашен социален патронаж, 
Дом за стари хора гр. Крумовград, и др.; 

- Да се представи пояснителна информация при 
описание на дейност „Осигуряване на заетост на 
лицата от целевата група" община Крумовград ли 
ще бъде работодател при включването в заетост на 
лицата на съответните описани длъжности; 

4.Установено е, че липсва решение на ОИК, 
относно избор на кмет на Община Крумовград 

Да се представи решение на ОИК относно избор 
на кмет на Община Крумовград 

По време н; I извършване на етапа на оценяване на АСД се осъществи кореспонденция с 
кандидатит:, както следва: 

Рег. № на 
проектнот 
предложе] 

0 
•не 

Име на кандидата Дата на 
изпращане 
на въпрос 

Срок на отговор Дата на отговор на 
въпрос 

ВО05М9О 
1-2.025-00' 

300 
1 

Община Крумовград 
/Булстат 000235913 

04.09.2018 
г. 

11.09.2018 г. 11.09.2018 г. 
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След получаване на допълнителната информация/разяснения/документи от кандидатите в 
системата :а ИСУН 2020 е констатирано следното: 

Рег. № н 
проектно 

предложе] 

а 

го 
и е 

Име на 
кандидата 

Представени/Непредставени 

ВО05М9О: 
01-2.025-0( 

:0 
31 

Община 
Крумовград 
/Булстат 
000235913 

Предоставената информация /документи доказаха, че 
проектното предложение и кандидатът отговарят на критериите 
за преминаване на етапа на ОАСД. 

За кандидгта Община Крумовград след получена информация от тяхна страна, касаеща 
индикатор] гге за изпълнение и резултат от страна на Председателя и секретаря се извърши 
служебно присъединяване и корекция на индикаторите в ИСУН 2020 към проектното 
предложен -:е, както следва: 

Наименова -ше на индикатора: Други хора в неравностойно положение 

Вид индик; тор:Специфичен за програмата индикатор 

Тенденция Неприложимо 

ТишИзпъл юние 

Мярка:Бро: I 

Отчитане с натрупване:Не 

Целева сто; шост с натрупване:Не 

Базова стог ност: общоО.ОО 

Целеваегашост: общо15.00 

Източник н а информация: Формуляри за идентифициране, карти за участие 

• 

Наименова) ше на индикатора: Участници в неравностойно положение, които при напускане 
на операцгчта са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с 
образовани :/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и 
здравни усг уги 

Вид индикг гор: Специфичен за програмата индикатор 

Тенденция: Увеличение 

Тип: Резугп ат 
Сдружени -. „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград", Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 

гр.М шчилград, ул."Девети септември"№1, ет.4, тел: 0886742637, е-таИ:т1р тк2015(а>аЬу.Ъа, шеЬ: 
\л/ш\л/.Н1:1:р:/\А/\л/\А/.т1дтотсНИдгас1.сот/ 



Мярка: Бр< >й 

Отчитане с натрупване: Не 

Целева сте нност с натрупване: Не 

Базова сто: щост: общоО.ОО 

Целева сто аност: общо 1.00 

Източник па информация: Справка от Дирекция "Бюро по труда" 

Наименовг вие на индикатора: Роми 

Вид индик пор: Специфичен за програмата индикатор 

Тенденция Неприложимо 

Тип: Изпъ.1 нение 

Мярка: Бре й 

Отчитане с натрупване: Не 

Целева сто ::ност с натрупване: Не 

Базова сто! ност: общоО.ОО 

Целева сто ;:ност: общо 10.00 

Източник ъ а информация: Формуляри за идентифициране, карти за участие 

Наименова-:ие на индикатора: Роми, които при напускане на операцията са започнали да 
търсят раб( та, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили 
квалифика] сия или са включени в социални и здравни услуги 

Вид индик; тор: Специфичен за програмата индикатор 

Тенденция: Увеличение 

Тип: Резулгат 

Мярка: Бро н 

Отчитане с натрупване: Не 

Целева сто) Ьюст с натрупване:Не 

Базова СТОЕ НОСТ: общоО.ОО 

Целева сто] сност: общо4.00 
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Източник : !а информация:Формуляри за идентифициране, карти за участие 

След получена информация от страна на кандидата, в която заявяват, че е допусната 
техническ;. грешка при описание на целевата група в дейност „Идентифициране на лица от 
целевата г :упа" и секция 11 от Формуляра за кандидатстване от страна на Председателя и 
секретаря -:а комисията се извърши редакция в следния текст: Целеви групи, към които ще 
бъдат насочени мерките за социално-икономическа интеграция са: - хора, населяващи 
територия: а на МИГ- общини Момчилград и Крумовград в изолирани и селски райони, като 
последното изречение се редактира на хора, населяващи територията на община 
Крумовгра 5. 

В резултат на Обобщена оценка на АСД, извършена на 14.09.2018 г. от председателя и 
секретаря за комисията, подаденото проектно предложение ВО05М9ОР001-2.025-0001 от 
кандидата Збщина Крумовград /Булстат 000235913/ преминава за извършване на ТФО. 

При автомттичното разпределение на оценителите в ИСУН 2020 - извършено на 14.09.2018 
г. от пред< едателя и секретаря на комисията , за извършване на Техническа и финансова 
оценка прс ектното предложение се разпредели на следните оценители: 

Рег. * 
предложе: 

" на проектното 
:ие 

Име на кандидата Оценители 

ВО05М9С Р001-2.025-0001 Община Крумовград /Булстат 
000235913 Даниела Салкина 

Ализан Яхова 

Във връзк;. с успешното приключване на оценката на ТФО на единственото подадено 
проектно п зедложение възникна необходимост от получаване на допълнителна пояснителна 
информацк а от страна на кандидата, а именно: 

Рег. № на Име на Установени неясноти и необходима допълнителна 
проектно [О кандидата пояснителна информация 
предложе те 
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ВО05М9< 
1-2.025-0 

:>РОО 

101 
Община 
Крумовград 
/Булстат 
000235913 

1. Установено е, че при описание на дейностите е 
дадена обща стойност на разходите, 
необходими за изпълнение на дейността и в 
тази връзка не става ясно описанието на 
конкретния разход в секция 5. Бюджет. По 
проекта е предвидено във всички дейности 
разходи за материали и консумативи. 

- Да се представи информация, как е формирана 
стойността на разходите, минималните 
технически спецификации и единични цени за 
да се прецени дали заложената дейност 
отговаря на потребностите на целевите групи 
по проекта. 

2. Установено е, че в описание на дейност 
„Подобряване достъпа до социални и здрави 
услуги" е посочено, че за по-качествено 
изпълнение на дейността и обезпечаване 
работата на медиатори и медицинския 
специалист по проекта ще бъде закупено 
оборудване: лаптоп и принтер. Същите не са 
посочени в поле „Начин на изпълнение" като 
вид разход за изпълнение на дейността. 

- Да се представи информация за единична 
стойност на видовете оборудване и общата 
стойност на заложените разходи за оборудване. 

3. Установено е ,че за заложени разходи за 
персонал (трудови възнаграждения), няма 
информация за стойността на МОД за 
съответната длъжност по НКПД 2011. 

- Да се представи за всички заложени разходи за 
персонал (трудови възнаграждения) 
информация за стойността на МОД за 
съответната длъжност по НКПД 2011. 

На база юа изисканата допълнителна информация и коментарите на оценителите в 
оценителю те листове се извърши от страна на Председателя и секретаря следните 
допълнение 'редакция в проектното предложение. 
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Таблица с отразени редакции в проектното предложение 

Рег. № 
проектнот 
предложен 

на 
1 

•е 

Име на 
кандидата 

Формуляр за 
кандидатстване 

Формуляр с отразени 
редакции 

ВО05М9О1 
2.025-0001 

301- Община 
Крумовград 
/Булстат 
000235913 

Секция 5 - Бюджет, дейност 
3 "Подобряване достъпа до 
социални и здравни услуги" , 
бюджетно перо т.6.7 
„Разходи за конференции, 
семинари, беседи, 
информационни кампании и 
др., пряко свързани и 
необходими за изпълнение 
на преките дейности по 
направление IV е в размер на 
1 642,86 лв. 

Секция 5 - Бюджет, дейност 
3 "Подобряване достъпа до 
социални и здравни 
услуги", бюджетно перо 
т.6.8 „ Разходи, 
произтичащи от договори за 
изработка/услуга или 
договори по поръчка по 
реда на ЗЗД, 
неквалифицирани другаде" 
е в размер на 1 642,86 лв 

След извър лената Техническа и финансова оценка от външните оценители с право на глас 
Председате :я и секретаря служебно отразиха забележките от оценителните листове на 
оценителит:, включващи и непреките разходи, които се финансират чрез прилагане на 
единна стаика, определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени 
категории разходи, съгласно чл. 67 (1), точка г., чл. 67 (5), точка а, (Г) и (и) и чл. 68 (1) буква 
(а) от Регла лент 1303/2013 на всяко едно проектно предложение. 

Резултатие :т контролните листа са както следва: 

Рег. № на г ооектното предложение Име на кандидата Резултати от ТФО 

Премина 
ва -
ДА/НЕ 

Точки 

ВО05М9ОР 01-2.025-0001 Община Крумовград 
/Булстат 000235913 

ДА 74,5 

Заключени 

След приключване на оценките на проектното предложение въз основа на 
попълнените контролни листа за оценка на всеки оценител, комисията направи следното 
обобщение и проектно предложение: 
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№ 
по 
ред 

Рег. •омер Име на 
кандидата 

Наименование на 
проектните 
предложения 

Обобщен 
а оценка 

Одобрена 
безвъзмездна 
финансова 
помощ (лв.) 

1 ВСО 
-2.02 

М9ОР001 
^-0001 

ОБЩИНА 
КРУМОВГРА 
Д (Булстат: 
000235913) 

Социално-икономическа 
интеграция на 
маргинализирани 
общности в община 
Крумовград 

ОАСД -
ДА 

Т Ф О - Д А 

49 996,57 

5.Списък за предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда 
на тяхнот класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 
предостав лна за веси от тях: 

№ 
по 
ред 

Рег. ] юмер Име на 
кандидата 

Наименование на 
проектните 
предложения 

Обобщен 
а оценка 

Одобрена 
безвъзмездна 
финансова 
помощ (лв.) 

1. ВО0; 
-2.02. 

У19ОР001 
[-0001 

ОБЩИНА 
КРУМОВГРА 
Д (Булстат: 
000235913) 

Социално-икономическа 
интеграция на 
маргинализирани 
общности в община 
Крумовград 

ОАСД -
ДА 

Т Ф О - Д А 
49 996,57 

6. Списък 11а резервните проектни предложения, които успешно са преминали  
оценяване го, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното  
класиране 

Няма I 

7. Списък за предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за  
отхвърлян ето им: 

Няма 

8. Списък ;а отгелените по време на оценката проектни предложения; 

Няма I | 
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9. Полипа;. 

Председател па КТ1ГШ, без право 
на глас 

Младей Ман ?;<>в 

Секретар ни КППП, «е:? право на 
глас 

Анхан Курт 

Членове е ир \по на глас 

1 Соня АшелоЬй 

; Даниела Сал лш; 

Ализан Я \ о в § 
... 

,.,„ „ ,, »тмшгттМожилгсюд-К&мюгрод-• аюразумгпие РД 50-190/29,13.201&.,ШО 
г/ШомА-йомо "Д^еит <епт1>мври"№1. ет.4. пир 0Ш6Ш&37, р~тоИ-тю тк2015@а.ЬУ,Ьо, И*Й; 


