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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

от 18.08.2020 год. 

 

на Комисията за подбор на проектни предложения 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп 

до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 

райони“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ 

 

 

 

Провеждане на етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“. 

 

 Проверката за спазването на срока за подаване на проектните предложения е 

извършена от оценителната комисия на проведеното на 02.07.2020 г. заседание от 

въвеждащо обучение. 

Комисията констатира, че в ИСУН 2020 са регистрирани общо 4 броя проектни 

предложения, от които 4 броя проекти предложения са подадени в рамките на крайния 

срок за подаване на проектни предложения – 29.06.2020 г., 17:30 часа. 

 

Таблица 1: Регистрирани проектни предложения в ИСУН 2020: 

 

Рег. № на 

проектното 

предложение: 

Име на 

кандидата: 
Име на партньорите: 

Дата и час на 

регистриране: 

Заявена 

БФП: 

BG05M2OP001-

3.009-0001 
ДГ 

"Радомирче" 

(Булстат: 

000381687) 

1. ДГ "Осми март" (Булстат: 

000381373); 

 

2. Община Радомир (Булстат: 

000386776). 

29.06.2020 г. 

14:38 ч. 

346 245,20 лв. 

BG05M2OP001-

3.009-0002 

Община 

Радомир 

(Булстат: 

000386776) 

1. Детска градина „Слънце“  

(Булстат: 000377713). 
29.06.2020 г. 

14:52 ч. 

279 213,76 лв. 
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BG05M2OP001-

3.009-0003 

СУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“ 

(Булстат: 

113033866) 

1. ОУ „Иван Вазов“ (Булстат: 

000381302); 

2. ОУ „ Христо Ботев“ (Булстат: 

000378644); 

3. Начално училище „Архимандрит 

Зиновий“ (Булстат: 000377764); 

4. Община Радомир (Булстат: 

000386776). 

29.06.2020 г. 

16:20 ч. 

371 861,50 лв. 

BG05M2OP001-

3.009-0004 

Община Земен 

(ЕИК: 

000386662)  

1. Детска градина „Детелина“  

(Булстат: 000377745); 

2. Средно училище 

„Свети свети Кирил и Методий“ 

(Булстат: 000379066). 

29.06.2020 г. 

17:14 ч. 

302 445,75 лв. 

 

Заключение от етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“ 

✓ Проектни предложение, предложени за отхвърляне 

При извършената оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“ 

по процедура № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване 

на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 

райони“, няма отхвърлени проектни предложения. 

 

✓ Оттеглени проектни предложения. 

При извършената оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“ 

по процедура № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване 

на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 

райони“, няма оттеглени проектни предложения. 

 

✓ Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 

Въз основа на извършената оценка на етап „Административно съответствие и 

допустимост“ по процедура № № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в 

трудно достъпните райони“, КППП предлага 4 (четири) проектни предложения да бъдат 

допуснати до техническа и финансова оценка: 

 

Таблица 5: Списък на проектни предложения допуснати до Техническа и 

финансова оценка: 

№ 

по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Наименование 

Заявена 

БФП в лева 

при 

интензитет 

на помощта 

100 % 

1. BG05M2OP001-3.009-

0001 

ДГ "Радомирче" (Булстат: 

000381687) 

НИЕ ПРАВИМ И МОЖЕМ 346 245,20 

2. BG05M2OP001-3.009-

0002 

Община Радомир (Булстат: 

000386776) 

ЗАЕДНО СЕ УЧИМ И 

РАСТЕМ 

279 213,76  
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3. BG05M2OP001-3.009-

0003 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

(Булстат: 113033866) 

ЗА НОВИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

371 861,50  

4. BG05M2OP001-3.009-

0004 

Община Земен (Булстат: 

000386662)  

Заедно учим и творим днес, за 

да успеем утре,  при равен шанс 

за всички 

302 445,75  

 

 

Провеждане на етап „Техническа и финансова оценка“. 

 

Техническата и финансова оценка по процедура на подбор на проекти № 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ е 

извършена за периода от 01.08.2020 г. до 18.08.2020 г. Техническата и финансова оценка 

на проектните предложения, постъпили по процедурата и преминали етап 

„Административно съответствие и допустимост“ се извърши в съответствие с Условията 

за кандидастване и утвърдения образец на оценителна таблица, съхраняван с ИСУН 

2020.  

 

Въз основа на извършената оценка на етап „Административно съответствие и 

допустимост“ по процедура № № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в 

трудно достъпните райони“, КППП предлага 4 (четири) проектни предложения да бъдат 

допуснати до техническа и финансова оценка. 

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ бяха 

получени следните оценки: 

 

 

Таблица 12: Получени оценки на етап ТФО 

 

Проектно 

предложение 

№ 

Кандидат Наименование на 

проектното предложение 

Точки 

BG05M2OP001-

3.009-0001 

НИЕ ПРАВИМ И МОЖЕМ ДГ "Радомирче" (Булстат: 

000381687) 

102,50 

BG05M2OP001-

3.009-0002 

ЗАЕДНО СЕ УЧИМ И 

РАСТЕМ 

Община Радомир (Булстат: 

000386776) 

108 

BG05M2OP001-

3.009-0003 

ЗА НОВИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ (Булстат: 

113033866) 

102,67 

BG05M2OP001-

3.009-0004 

Заедно учим и творим 

днес, за да успеем утре,  

при равен шанс за всички 

Община Земен (Булстат: 

000386662)  

34,25 
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На 18.08.2020 г. в 17:48 часа е извършено класиране на проектните предложения 

в ИСУН 2020 от Председателя на КППП – Администратор на сесия - № BG05M2OP001-

3.009-S1-ST1 

 

Таблица 13: Класиране на проектните предложения 

 

П
о
р
е
д
ен 
н
о
м
е
р 

Стату
с 

Одобрено 
БФП (лв.) Процедура 

Номер на 
ПП 

Наимен
ование 

Кандид
ат 

Дата на 
регистрац
ия 

С
та
ту
с 

Ану
лир
ано 
кла
сир
ане Обобщена оценка 

1 Одоб
рено 

271 723,20 МИГ-Радомир-Земен, 
Мярка 2.4.1. 
„Осигуряване на достъп 
до качествено 
образование в малките 
населени места и в 
трудно достъпните 
райони“ 

BG05M2
OP001-
3.009-
0002 

ЗАЕДН
О СЕ 
УЧИМ 
И 
РАСТЕ
М 

Общин
а 
Радоми
р 

29.06.2020 
14:52 

Р
ег
ис
тр
ир
ан
о 

Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОА
СД 

Да 
 

ТФ

О 

Да 108 

 

2 Одоб
рено 

366 077,82 МИГ-Радомир-Земен, 
Мярка 2.4.1. 
„Осигуряване на достъп 
до качествено 
образование в малките 
населени места и в 
трудно достъпните 
райони“ 

BG05M2
OP001-
3.009-
0003 

"ЗА 
НОВИ 
КОМПЕ
ТЕНТН
ОСТИ" 

СУ „Св. 
Св. 
Кирил и 
Методи
й“ 

29.06.2020 
16:20 

Р
ег
ис
тр
ир
ан
о 

Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОА

СД 

Да 
 

ТФ
О 

Да 102.
67 

 

3 Одоб
рено 

338 754,64 МИГ-Радомир-Земен, 
Мярка 2.4.1. 
„Осигуряване на достъп 
до качествено 
образование в малките 
населени места и в 
трудно достъпните 
райони“ 

BG05M2
OP001-
3.009-
0001 

НИЕ 
ПРАВИ
М И 
МОЖЕ
М 

ДГ 
"Радом
ирче" 

29.06.2020 
14:38 

Р
ег
ис
тр
ир
ан
о 

Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОА
СД 

Да 
 

ТФ

О 

Да 102.

5 
 

 
Отхвъ
рлено 
на 
ТФО 

 
МИГ-Радомир-Земен, 
Мярка 2.4.1. 
„Осигуряване на достъп 
до качествено 
образование в малките 
населени места и в 
трудно достъпните 
райони“ 

BG05M2
OP001-
3.009-
0004 

„Заедно 
учим и 
творим 
днес, за 
да 
успеем 
утре, 
пр... 

Общин
а Земен 

29.06.2020 
17:14 

Р
ег
ис
тр
ир
ан
о 

Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОА

СД 

Да 
 

ТФ
О 

Не 34.2
5 

 

 

На 18.08.2020 г. се генерира от система ИСУН 2020 Протокол за  „Техническа и 

финансова оценка“ № BG05M2OP001-3.009-S1-RP2 

 

 

Таблица 14: Списък на предложените за финансиране проектни 

предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко 

предложение 
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№ 

н

а 

к

л

ас

и

р

а

не

то  

Проектно 

предложение 

№ 

Наименован

ие на 

кандидата 

Средн

о-

аритм

етична 

оценк

а 

(брой 

точки) 

Искана сума 

на БФП 

(лв.) 

БФП след 

корекции 

(лв.) 

Общ бюджет 

по проекта 

(първоначал

ен) 

Общ размер 

на бюджета 

(препоръчан) 

Съ

фи

нан

сир

ане 

% на 

БФП 

1 
BG05M2OP001

-3.009-0002 

Община 

Радомир 

(Булстат: 

000386776) 

108,00 279 213,76 271 723,20 279 213,76 271 723,20 0,00 100% 

2 
BG05M2OP001

-3.009-0003 

СУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“ 

(Булстат: 

113033866) 

102,67 371 861,50 366 077,82 371 861,50 366 077,82 0,00 100% 

3 
BG05M2OP001

-3.009-0001 

ДГ 

"Радомирче" 

(Булстат: 

000381687) 

102,50 346 245,20 338 754,64 346 245,20 338 754,64 0,00 100% 

 

 

Таблица 15: Списък на резервните проектни предложения, които успешно са 

преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда 

на тяхното класиране 

 
№  Рег.№ на 

проектното 

предложен
ие в ИСУН 

Наименовани

е  на 

кандидата  

Наименование 

на проектното 

предложение  

Среден 

резултат 

(брой точки) 

Общо 

допустими 

разходи на 
проекта (лв.) 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ (лв.) 

% на безвъзмездната помощ 

спрямо общите допустими 

разходи  

 НП НП НП НП НП НП НП 

 

Таблица 16: Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основанието за отхвърлянето им на етап Техническа и финансова оценка 

 

№ по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Основание за отхвърляне 

1. BG05M2OP001-3.009-

0004 

Община Земен 

(Булстат: 

000386662)  

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. 

Съгласно т. 20 „Критерии и методика за оценка но проектните 

предложения“ от Условията за кандидатстване и Методология за 

оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти 

от МИГ при прилагане на мерки от ОП НОИР в Стратегия за ВОМР, 

приложение XII към Условията за кандидатстване, за да бъде 

предложено за финасиране едно проектно предложение и същото да 
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бъде класирано, общата крайна оценка на етап техническа и 

финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 60 точки. 

Подаденото проектно предложение получава обща крайна оценка на 

етап техническа и финансова оценка 34,25 точки, което е под 

минималния праг за преминаване по процедурата. 

Общият брой получени точки за раздел 2 „Описание на дейностите и 

организация на изпълнението ” е по-малък от 25 точки, и съгласно 

Методология за оценка на проектно предложение по процедура за 

подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки от ОП НОИР в 

Стратегия за ВОМР проектното предложение следва да бъде 

отхвърлено. 

Общият брой получени точки за раздел 3 „Устойчивост ” е по-малък 

от 5 точки, и съгласно Методология за оценка на проектно 

предложение по процедура за подбор на проекти от МИГ при 

прилагане на мерки от ОП НОИР в Стратегия за ВОМР проектното 

предложение следва да бъде отхвърлено. 

Общият брой получени точки за раздел 4 „Бюджет ” е по-малък от 20 

точки, и съгласно Методология за оценка на проектно предложение 

по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки 

от ОП НОИР в Стратегия за ВОМР проектното предложение следва 

да бъде отхвърлено. 

 

Заключение: 

✓ Обща сума (Общо допустими разходи – ОДР – 100%) на проектните 

предложения, предложени за финансиране: 976 555,66 лева. 

✓ Сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП – 100 %) –  

976 555,66 лева. 

✓ Съфинансиране от кандидатите – 0 % - 0,00 лева. 

✓ Брой проектни предложения предложени за финансиране – 3 броя. 

✓ Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

е – 977 915,00 лева. 

 

Въз основа на извършената техническа и финансова оценка по процедура за подбор 

на проектни предложения процедура № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните райони“, КППП предлага да бъде отпусната 

на одобрените за финансиране проектни предложения, безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 976 555,66 лева. 

 

 

✓ Предложени за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да 

бъде предоставена за всяко от тях; 
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Таблица 17: Списък на предложените за финансиране проектни 

предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко 

предложение  

 

 

№ 

н

а 

к

л

ас

и

р

а

не

то  

Проектно 

предложение 

№ 

Наименован

ие на 

кандидата 

Средн

о-

аритм

етична 

оценк

а 

(брой 

точки) 

Искана сума 

на БФП 

(лв.) 

БФП след 

корекции 

(лв.) 

Общ бюджет 

по проекта 

(първоначал

ен) 

Общ размер 

на бюджета 

(препоръчан) 

Съ

фи

нан

сир

ане 

% на 

БФП 

1 
BG05M2OP001

-3.009-0002 

Община 

Радомир 

(Булстат: 

000386776) 

108,00 279 213,76 271 723,20 279 213,76 271 723,20 0,00 100% 

2 
BG05M2OP001

-3.009-0003 

СУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“ 

(Булстат: 

113033866) 

102,67 371 861,50 366 077,82 371 861,50 366 077,82 0,00 100% 

3 
BG05M2OP001

-3.009-0001 

ДГ 

"Радомирче" 

(Булстат: 

000381687) 

102,50 346 245,20 338 754,64 346 245,20 338 754,64 0,00 100% 

 

 

✓ Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, 

които успешно са преминали оценяването, но за които не достига 

финансиране; 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, които 

са преминали успешно оценката, но за които да не е достигнало финансиране по 

процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.  

 

Таблица 18: Списък на резервните проектни предложения, които успешно са 

преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда 

на тяхното класиране 
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№  Рег.№ на 

проектното 

предложен
ие в ИСУН 

Наименовани

е  на 

кандидата  

Наименование 

на проектното 

предложение  

Среден 

резултат 

(брой точки) 

Общо 

допустими 

разходи на 
проекта (лв.) 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ (лв.) 

% на безвъзмездната помощ 

спрямо общите допустими 

разходи  

 НП НП НП НП НП НП НП 

 

 

✓ Предложени за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им; 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: е отхвърлено едно проектно 

предложение, което не е преминало етап „Техническа и финансова оценка“ по 

процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“. 

 

Таблица 19: Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения 

и основанието за отхвърлянето им 

 

№ по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Основание за отхвърляне 

1. BG05M2OP001-3.009-

0004 

Община Земен 

(Булстат: 

000386662)  

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. 

Съгласно т. 20 „Критерии и методика за оценка но проектните 

предложения“ от Условията за кандидатстване и Методология за 

оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти 

от МИГ при прилагане на мерки от ОП НОИР в Стратегия за ВОМР, 

приложение XII към Условията за кандидатстване, за да бъде 

предложено за финасиране едно проектно предложение и същото да 

бъде класирано, общата крайна оценка на етап техническа и 

финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 60 точки. 

Подаденото проектно предложение получава обща крайна оценка на 

етап техническа и финансова оценка 34,25 точки, което е под 

минималния праг за преминаване по процедурата. 

Общият брой получени точки за раздел 2 „Описание на дейностите и 

организация на изпълнението ” е по-малък от 25 точки, и съгласно 

Методология за оценка на проектно предложение по процедура за 

подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки от ОП НОИР в 

Стратегия за ВОМР проектното предложение следва да бъде 

отхвърлено. 

Общият брой получени точки за раздел 3 „Устойчивост ” е по-малък 

от 5 точки, и съгласно Методология за оценка на проектно 

предложение по процедура за подбор на проекти от МИГ при 

прилагане на мерки от ОП НОИР в Стратегия за ВОМР проектното 

предложение следва да бъде отхвърлено. 

Общият брой получени точки за раздел 4 „Бюджет ” е по-малък от 20 

точки, и съгласно Методология за оценка на проектно предложение 
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по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки 

от ОП НОИР в Стратегия за ВОМР проектното предложение следва 

да бъде отхвърлено. 

 

 

✓ Оттеглени по време на оценката проектни предложения – приложение към 

настоящия доклад. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, 

оттеглени от кандидатите по процедура на подбор на проекти за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в 

трудно достъпните райони“. 

 

Оценителен доклад № BG05M2OP001-3.009-S1-RR3 е генериран в ИСУН 2020 

на 18.08.2020 г.  

 

 

Преписът-извлечение съответства на взетите решения и е идентичен с текста от 

Оценителния доклад на КППП от 18.08.2020 г., по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места 

и в трудно достъпните райони“ от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 


