
     
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД КРУМОВГРАД

 

по процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- 

Съгласно раздел 24.4. „Допълнителни въпроси разяснения във връзка Условията за кандидатстване“ от Условията за кандидатст

кандидат може да иска разяснения по Условията за кандидатстване срок до 10

Разясненията се утвърждават от Председателя на „МИГ

Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното

предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на интернет страницата на

Момчилград и Крумовград“ и в ИСУН в срок до 5 дни от получаването на искането за разяснение, но не по

изтичането на срока за кандидатстване. 

 

      УТВЪРДИЛ: /

                                                                                     ПР

 

 

№ 

и 

Дата на 

получаване 

Въпрос, 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) 

1 

 

19.03.2019 г. 

Здравейте,  

Във връзка с прием на проекти по процедура за подбор на

проекти BG05M9OP001-1.058 „МИГ- 

Крумовград - Добри и безопасни условия на труд“, Бихме искали
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

 ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД - ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА

ТРУД“ 

Съгласно раздел 24.4. „Допълнителни въпроси и разяснения във връзка с Условията за кандидатстване“ от Условията за кандидатст

кандидат може да иска разяснения по Условията за кандидатстване в срок до 10 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. 

Председателя на „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“  или оправомощено от него лице

Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното

предложение са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на интернет страницата на

румовград“ ИСУН в срок до 5 дни от получаването на искането за разяснение, но не по

УТВЪРДИЛ: /п/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на МИГ  Момчилград - Крумовград 

Отговори, разяснения от МИГ 

Във връзка прием на проекти по процедура за подбор на 

 общини Момчилград и 

Добри безопасни условия на труд“, Бихме искали 

 

Отговор 1. 

Съгласно  Методология за техническа финансова оценка

към Условията за кандидатстване, з

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД КРУМОВГРАД“ 

ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

Съгласно раздел 24.4. „Допълнителни въпроси разяснения във връзка Условията за кандидатстване“ от Условията за кандидатстване, 

дни преди изтичането на срока за кандидатстване. 

общини Момчилград Крумовград“  или оправомощено от него лице. 

Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното 

предложение са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на интернет страницата на „МИГ – общини 

румовград“ ИСУН срок до 5 дни от получаването на искането за разяснение, но не по-късно от 5 дни преди 

 

Методология за техническа и финансова оценка – приложение 

кандидатстване, за да бъдат присъдени максимален брой – 
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да зададем няколко въпроса, а именно: 

 

С цел равнопоставеност на всички кандидати по

„Методология за техническа и финансова оценка на проектно

предложение“, моля да ни дадете допълнителни разяснения, тъй

като не става ясно как ще се прилагат следните критерии

 

1. От описанието на Критерий 1.1 А не става ясно кои случаи

се присъждат 5 т. и по-конкретно при изпълнени кумулативно

двете условия, изредени с тирета за присъждане на 5 точки, 

достатъчно ли е за второто условие кандидатът да докаже поне 1 

година опит в изпълнението на една от изброените по

или е необходимо да докаже опит във всяка една

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ако е достатъчно да докаже опит поне 1 година изпълнението на

една от изброените по-горе дейности, необходимо ли проектното

предложение да бъде включена точно такава дейност, като тази, от

която се доказва опита на кандидата? 

 

 

Също така няма описани указания и тълкования как ще се

прилагат допълнителните специфични критерии. Моля да дадете

 

 
 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД

 

цел равнопоставеност на всички кандидати по отношение на 

Методология за техническа финансова оценка на проектно 

предложение“, моля да ни дадете допълнителни разяснения, тъй 

като не става ясно как ще се прилагат следните критерии: 

От описанието на Критерий 1.1 А не става ясно в кои случаи 

конкретно при изпълнени кумулативно и 

двете условия, изредени тирета за присъждане на 5 точки, 

достатъчно ли за второто условие кандидатът да докаже поне 1 

година опит изпълнението на една от изброените по-горе дейности 

да докаже опит във всяка една? 

2. Ако достатъчно да докаже опит поне 1 година в изпълнението на 

горе дейности, необходимо ли е в проектното 

предложение да бъде включена точно такава дейност, като тази, от 

Също така няма описани указания и тълкования как ще се 

прилагат допълнителните специфични критерии. Моля да дадете 

5 точки по Критерий 1.1А Опит на кандидата управлението на проекти

и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени проектното

предложение през последните 5 години

отговаря и на двете условия: 

 

� Кандидатът има реализиран поне един проект финансиран от ЕСИФ, 

националния бюджет или други финансови инструменти, който

участвал в ролята си на кандидат или партньор, доказан

предоставяне на информация във формуляра

и 

� Кандидатът има поне 1 година опит изпълнението на дейности, като

тези, включени в проектното предложение

 

     Отговор 1.1 
За да бъде изпълнен критерия, е необходимо

година опит в изпълнението на дейности

предложение. Достатъчно е кандидатът да има изпълнена поне една дейност, 

като тази включена в проектното предложение, за да се присъдят точките по

критерия. 

      

     

     Отговор 1.2 
За да докаже опит поне 1 година в из

критерия дейности, е необходимо в проектното предложение

включи дейност, като тази, от която се доказва опита
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точки по Критерий 1.1 Опит на кандидата в управлението на проекти 

или опит изпълнение на дейности, като тези включени в проектното 

предложение през последните 5 години е необходимо кандидатът да 

Кандидатът има реализиран поне един проект финансиран от ЕСИФ, 

националния бюджет или други финансови инструменти, в който е 

участвал ролята си на кандидат или партньор, доказан с 

предоставяне на информация във формуляра за кандидатстване; 

Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като 

тези, включени проектното предложение. 

необходимо кандидатът да докаже поне 1 

дейности, като тези, включени в проектното 

Достатъчно кандидатът да има изпълнена поне една дейност, 

като тази включена проектното предложение, за да се присъдят точките по 

За да докаже опит поне 1 година в изпълнението на една от изброените в 

критерия дейности, необходимо в проектното предложение кандидатът да 

ази, от която се доказва опита.     
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обяснение. 

 

3. От описанието на Критерий 5 не става ясно кои случаи ще

се приема за изпълнено първото условие: „Прое

допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от Стратегията“.

- Какъв проект се има предвид 

кандидат или и проект на друг кандидат, реализиран на територията

на МИГ? 

- Ако се приема проект и за друг кандидат, как къде да се

намери информация за да се прецени свързаността допълването на

проектите? 

- За проекти само от Стратегията на МИГ ли се търси

допълване или за такива и на национално ниво

 

 

 

 

 

4. От описанието на Критерий 5 не става ясно кои случаи ще

се приема за изпълнено третото условие: „Проектът допълва други

сходни проекти, реализирани на територията по мярка от ОПРЧР на

национално ниво“. 

- Какви проекти се има предвид 

кандидат или и други реализирани проекти на територията на МИГ, 

независимо от кои кандидати? 

- Ако е за други реализирани проекти, как къде да се намери

информация за да се прецени допълването на проектите

- За проекти само на национално ниво ли се търси допълване

или и за такива от Стратегията на МИГ? 
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От описанието на Критерий 5 не става ясно в кои случаи ще 

се приема за изпълнено първото условие: „Проектът е свързан и 

допълва проект по ОПИК или ПРСР от Стратегията“. 

Какъв проект се има предвид - проект само на същия 

кандидат или проект на друг кандидат, реализиран на територията 

Ако се приема проект за друг кандидат, как и къде да се 

амери информация за да се прецени свързаността и допълването на 

За проекти само от Стратегията на МИГ ли се търси 

допълване или за такива на национално ниво? 

От описанието на Критерий 5 не става ясно в кои случаи ще 

изпълнено третото условие: „Проектът допълва други 

сходни проекти, реализирани на територията по мярка от ОПРЧР на 

Какви проекти се има предвид - проекти само на същия 

кандидат или други реализирани проекти на територията на МИГ, 

Ако за други реализирани проекти, как и къде да се намери 

информация за да се прецени допълването на проектите? 

За проекти само на национално ниво ли се търси допълване 

 

 

     Отговор 1.3. 

 

В Критерий 5 от Методологията за ТФО

свързан и допълва проект по ОПИК или ПРСР от Стратегията“ се отнася за

проектни предложения по ОПИК и или ПРСР по мерки от Стратегията  за

ВОМР на „МИГ Момчилград – Крумовград

Информация за подадените проектни предложения сключените договори

за безвъзмездна финансова помощ по мерките от ОПИК или ПРСР може да

бъде открита на сайта на МИГ 

„Проекти“, подсекция „Регистър на

в ИСУН 2020. 

Критерия се отнася за проектни предложения

безвъзмездна финансова помощ по мерките от ОПИК или ПРСР

кандидати на територията на "МИГМомчилград

 

      Отговор 1.4. 
В Критерий 5 от Методологията за ТФО, третото условие: „Проектът

допълва други сходни проекти, реализирани на територията по мярка от

ОПРЧР на национално ниво“ се отнася за

реализирани на територията на " МИГ Момчилград

от ОПРЧР на национално ниво. 

-  Критерия се отнася за всички сходни проекти, реализирани на територията

на "МИГ Момчилград-Крумовград" по мерки от ОПРЧР на национално ниво

за кандидати от територията на "МИГ Момчилград

 - Информация за реализирани сходни проекти

Момчилград-Крумовград" на национално ниво

ИСУН 2020. 

 

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД КРУМОВГРАД“ 

гията за ТФО, първото условие „Проектът е 

свързан допълва проект по ОПИК и/или ПРСР от Стратегията“ се отнася за 

проектни предложения по ОПИК и/или ПРСР по мерки от Стратегията  за 

Крумовград“. 

Информация за подадените проектни предложения и сключените договори 

финансова помощ по мерките от ОПИК и/или ПРСР може да 

бъде открита на сайта на МИГ - http://www.migmomchilgrad.com, секция 

на подадени проекти и сключени ДБФП“ и 

проектни предложения и сключените договори за 

безвъзмездна финансова помощ по мерките от ОПИК и/или ПРСР за 

МИГ Момчилград-Крумовград". 

Критерий 5 от Методологията за ТФО, третото условие: „Проектът 

допълва други сходни проекти, реализирани на територията по мярка от 

ОПРЧР на национално ниво“ се отнася за всички сходни проекти, 

реализирани на територията на " МИГ Момчилград-Крумовград" по мерки 

Критерия се отнася за всички сходни проекти, реализирани на територията 

Крумовград" по мерки от ОПРЧР на национално ниво 

кандидати от територията на "МИГ Момчилград-Крумовград". 

сходни проекти на територията на "МИГ 

на национално ниво може да бъде открита в 
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5. От описанието на Критерий 5 не става ясно кои случаи ще

се приема за изпълнено условието: „ проекта се въвежда

иновативна за територията на МИГ практика“.

- По какъв начин ще се доказва, че описаната практика

иновативна?  

- Необходимо ли е да се представят документи за иновация или

е достатъчно да се направи мотивирана обосновки .11 от

Формуляра за кандидатстване? 

- Ако са необходими документи, моля да изброите какви

 

 

 

 

 

 

 

 

6. От описанието на Критерий 5 не става ясно кои случаи ще

се приема за изпълнено условието: „Проектът насочен към
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описанието на Критерий 5 не става ясно в кои случаи ще 

се приема за изпълнено условието: „С проекта се въвежда 

иновативна за територията на МИГ практика“. 

По какъв начин ще се доказва, че описаната практика е 

вят документи за иновация или 

достатъчно да се направи мотивирана обосновки в т.11 от 

Ако са необходими документи, моля да изброите какви. 

От описанието на Критерий 5 не става ясно в кои случаи ще 

пълнено условието: „Проектът е насочен към 

- Проектът може да допълва други сходни проекти, реализирани на

територията по мярка от ОПРЧР

      

       

     Отговор 1.5. 

 

Съгласно Методологията за ТФО: 

„Иновативността е способността за създаване на нещо ново

на нови методи, начини на обучения или правене на нещата по нов

начин, намиране на нови приложения използването на стари неща, 

обновяване на използването на даден

За доказване на съответствие с посочения критерий не

представят допълнителни документ

безпристрастна оценка от страна на оценителите за съответствие посочения

критерий, той трябва да бъде добре обоснован аргументи

Формуляра за кандидатстване в секция 7. План за изпълнение / Дейности по

проекта и в т.11.6 „Специфични за територията критерии“.

       

 

       Отговор 1.6. 

 

За да бъде извършена реална и безпристрастна оценка, относно това

проектното предложение на кандидата отговаря на

насочен към равнопоставеността и равното третиране на работното място“ 

необходимо в т. 11.6 „Специфични

за кандидатстване да се направи мотивиран

Не е необходимо да бъдат представени

проектното предложение, доказващи съответствие посочения критерий.  
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допълва други сходни проекти, реализирани на 

територията по мярка от ОПРЧР само на национално ниво. 

 

способността за създаване на нещо ново – въвеждане 

на нови методи, начини на обучения или правене на нещата по нов 

начин, намиране на нови приложения в използването на стари неща, 

обновяване на използването на даден продукт“. 

на съответствие посочения критерий не е необходимо  да се 

документи. За да бъде извършена реална и 

безпристрастна оценка от страна на оценителите за съответствие с посочения 

обре обоснован и аргументиран във 

Формуляра за кандидатстване в секция 7. План за изпълнение / Дейности по 

проекта .11.6 „Специфични за територията критерии“. 

бъде извършена реална безпристрастна оценка, относно това, дали 

проектното предложение на кандидата отговаря на критерия: „Проектът е 

насочен към равнопоставеността и равното третиране на работното място“ е 

Специфични за територията критерии“ от Формуляра 

се направи мотивирана обосновка.  

необходимо да бъдат представени допълнителни документи към 

проектното предложение, доказващи съответствие с посочения критерий.    
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равнопоставеността и равното третиране на работното място“.

- По какъв начин ще се доказва описаният критерий? 

- Необходимо ли е да се представят някакви документи или

достатъчно само да се направи мотивирана

Формуляра за кандидатстване за да се присъдят точки по критерия

- Ако са необходими документи, моля да изброите какви

 

 

 

 

7. От описанието на Критерий 5 не става ясно кои случаи ще

се приема за изпълнено условието: „Проектът се

предприятие с традиционно за територията производство“.

- По какъв начин ще се доказва описаният критерий? 

- Необходимо ли е да се представят някакви документи или

достатъчно само да се направи мотивирана обосновки .11 от

Формуляра за кандидатстване за да се присъдят точки по критерия? 

- Необходимо ли е посоченият Код на проекта по КИД 2008 от

т.2 Данни за кандидата от Формуляра за кандидатстване да

съответства на един от посочените сектори направените анализи по

подготовката на СВОМР ? 

 

Моля да ни предоставите по имейл цитираните анализи, тъй като на

посочената страница на МИГ http://www.migmomchilgrad.com/, не ги

откриваме. 

 
Грийн Прогрес  

 

 
 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД

равнопоставеността равното третиране на работното място“. 

По какъв начин ще се доказва описаният критерий?  

Необходимо ли да се представят някакви документи или е 

достатъчно само да се направи мотивирана обосновки в т.11 от 

Формуляра за кандидатстване за да се присъдят точки по критерия? 

Ако са необходими документи, моля да изброите какви. 

От описанието на Критерий 5 не става ясно в кои случаи ще 

се приема за изпълнено условието: „Проектът се реализира в 

предприятие традиционно за територията производство“. 

По какъв начин ще се доказва описаният критерий?  

Необходимо ли да се представят някакви документи или е 

достатъчно само да се направи мотивирана обосновки в т.11 от 

дидатстване за да се присъдят точки по критерия?  

Необходимо ли посоченият Код на проекта по КИД 2008 от 

.2 Данни за кандидата от Формуляра за кандидатстване да 

съответства на един от посочените сектори в направените анализи по 

Моля да ни предоставите по имейл цитираните анализи, тъй като на 

посочената страница на МИГ http://www.migmomchilgrad.com/, не ги 

 

 

 

       Отговор 1.7. 

 

Съгласно Методологията за ТФО: 

Традиционни на територията производства

основно стопанско значение са преработващата

конкретно текстилната и шивашката, търговията, строителството, селското, 

горското и рибното стопанство, както хотелиерството

ресторантьорството, изведени в анализите, направени при подготовката на

СВОМР. Информация за анализите, направени по подготовката на СВОМР

се намира на електронната страница на МИГ

http://www.migmomchilgrad.com/, секция «Стратегия изпълнение».

 

-  За да бъдат присъдени точки по критерия, необходимо

представи обосновка във Формуляра за кандидатстване .11.6 

„Специфични за територията критерии

 

- За доказване на съответствие с критерия не необходимо да се

представят допълнителни документи

 

- Необходимо е посоченият КИД на Предприятието съответно КИД на

проекта по КИД 2008 в раздел 2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за

кандидатстване да съответства на един от посочените, като

приоритетни сектори в направените анализи по подготовката на СВОМР

 

Окончателно решение по оценка на проектните предложения

представените към тях документи се взима от Оценителната комисия, 

която ще разполага с цялата необходима информация

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД КРУМОВГРАД“ 

 

Традиционни на територията производства – За територията на МИГ с 

основно стопанско значение са преработващата промишленост и по-

конкретно текстилната шивашката, търговията, строителството, селското, 

горското рибното стопанство, както и хотелиерството и 

ресторантьорството, изведени в анализите, направени при подготовката на 

СВОМР. Информация за анализите, направени по подготовката на СВОМР 

електронната страница на МИГ :  

, секция «Стратегия и изпълнение». 

За да бъдат присъдени точки по критерия, е необходимо кандидатът да 

във Формуляра за кандидатстване в т.11.6 

критерии“. 

За доказване на съответствие с критерия не е необходимо да се 

документи.  

Необходимо посоченият КИД на Предприятието и съответно КИД на 

проекта по КИД 2008 раздел 2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за 

ства на един от посочените, като 

приоритетни сектори направените анализи по подготовката на СВОМР. 

Окончателно решение по оценка на проектните предложения и 

представените към тях документи се взима от Оценителната комисия, 

обходима информация. 
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