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Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по Процедура № 

BG14MFOP001-4.115-S1, мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната 
привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и 
културно наследство“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ по Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. 
 
№ Рег. № на 

проектното 
предложение  

Наименование 
на кандидата 

Наименование на 
проектното предложение 

Основание за отхвърляне 
(посочват се конкретните основания, а не само 

препратки към документите и условията, които не 
са изпълнени)  

 
1. 
 

 
BG14MFOP001-

4.115-0001 

 
СДРУЖЕНИЕ 

„МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА ДЕВИН – 

СМОЛЯН“  

 
" Изграждане на зона за игри 

и популяризиране на 
рибарската територия сред 

децата" 

Проектното предложение не отговаря на 
Критерий № 4 „Включените в проекта дейности 
са допустими за финансиране съгласно 
изискванията в т. 13 от Условия за кандидатстване 
по настоящата процедура“ от Приложение № 3- 
Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения и Приложение № 3А – Одобрена 



методология на МИРГ ВЗР: Батак-Девин-Доспат 
за подбор на проекти по процедура с номер в 
ИСУН BG14MFOP001-4.115: по мярка 7.2 
„Защита на околната среда в рибарската 
територия, с цел запазване на тяхната 
привлекателност, обновяване и развитие на 
крайбрежните рибарски селища и съхранение и 
развитие на природното и културно наследство“ 
от Стратегията за ВОМР на МИРГ ВЗР-Батак-
Девин-Доспат.  

След извършена проверка на предоставените 
документи и съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗУСЕФСУ: 
„Когато при проверката по ал. 1 се установи липса 
на документи и/или друга нередовност, комисията 
изпраща на кандидата уведомление за 
установените нередовности и определя разумен 
срок за тяхното отстраняване, който не може да 
бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението 
съдържа и информация, че неотстраняването на 
нередовностите в срок може да доведе до 
прекратяване на производството по отношение на 
кандидата. Отстраняването на нередовностите не 
може да води до подобряване на качеството на 
проектното предложение“. Във връзка с точка 24. 
„Списък на документите, които се подават на етап 
кандидатстване“ от Условия за кандидатстване, на 
20.12.2022 г. чрез Модул „Комуникация“ в ИСУН 
2020 е изпратено уведомление с регистрационен 
номер BG14MFOP001-4.115-0001-M002, с което е 
поискана допълнителна информация от 
кандидата. Указан е срок до 30.12.2022 г., в който 
да бъдат предоставени долуописаните липсващи 



документи и информация, а именно:  

1. За проектна дейност 1 "СМР ОБОСОБЯВЯНЕ 
НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ-VIII, КВ. 36 
ПО ПЛАНА НА ГРАД ДЕВИН" липсва обосновка 
в описанието на дейността, че същата попада в 
обхвата на допустимите дейности и че 
съоръжението съставлява "съоръжение за 
наблюдение на видове животни край язовирите и 
реките (с вид до естествената среда)". Кандидатът 
следва да представи пояснителна информация.В 
отговора са при комуникация по време на оценка 
в МИРГ, кандидатът е дал следния отговор: В 
предвидените дейности по проектното 
предложение е заложено изграждане на детска 
площадка, която граничи с огромна стена, където 
ще се излъчват интерактивни прожекции на 
видовете животни обитаващи язовирите и реките 
на територията на рибарската общност, като 
същите ще пресъздават естествената среда със 
звук и видео. Оборудването за прожекциите ще 
бъде осигурено от членове на Сдружение 
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – 
СМОЛЯН". Да се представи подробна 
информация, какво ще се прожектира, с каква 
ритмичност, за каква възрастова група, с каква 
продължителност ще бъде всяка прожекция, 
снимки и подробно описание на стената, върху 
която ще се прожектира. Кой и кога ще подготви 
интерактивните прожекции.  

2. Представената инвентарна книга няма подпис 
на съставител и име на съставител. Да се 



представи коректно изготвен документ. 

Кандидатът е отворил писмото на 21.12.2022 г., но 
не е отговорил на комуникацията в 
регламентирания срок, не е предоставил 
изисканите допълнително информация и 
документи, което прави невъзможно 
извършването на оценка на проектното 
предложение. Съгласно изискванията, посочени в 
Условията за кандидатстване на процедурата, 
раздел 24: „При непредставяне на изисканата 
допълнителна информация или разяснения в срок, 
проектното предложение може да бъде 
отхвърлено само и единствено на това основание 
или съответно да получи по-малък брой точки“. 
В изпълнение на разпоредбата на чл. 34, ал. 2 на 
ЗУСЕФСУ и когато след допълнително изискване 
по установения ред, на задължително изискуеми 
по процедурата документи, и информация, същите 
не бъдат предоставени от кандидата или са 
представени, но не съгласно изискванията, 
посочени в Условията за кандидатстване на 
процедурата, проектното предложение не 
отговаря на Условията, поради което 
производството по него се прекратява. 
В допълнение, поради липсата на обосновка в 
описанието на дейност 1 "СМР ОБОСОБЯВЯНЕ 
НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ-VIII, КВ. 36 
ПО ПЛАНА НА ГРАД ДЕВИН", както и поради 
непредставяне на информация и мотиви с 
комуникацията, че същата попада в обхвата на 
допустимите дейности и че съоръжението 
съставлява "съоръжение за наблюдение на видове 



животни край язовирите и реките (с вид до 
естествената среда)", не може да бъде направено 
заключение, че проекта на МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН - СМОЛЯН 
Сдружение, отговаря на изискването в т.13 от УК,  
за допустими дейности по настоящата процедура. 
В т.13 са посочени като допустими, следните 
дейности:  
- Образователни дейности, насочени към опазване 
на околната среда с различни целеви групи, като 
ученически лагери, състезания по ориентиране, 
курсове за природолюбители и други;  
- Организиране на почистващи инициативи с 
участието на доброволци; 
 - Проучвания, свързани със състоянието на 
водите и околната среда; 
 - Квалификационни курсове за еко патрули, 
които работят съвместно с институциите;  
- Изграждане на електронни системи за 
наблюдение и превенция на бракониерството в 
Рибарската област (компютъризирана система с 
радари и камери за постоянно наблюдение на 
водите);  
- Изграждане на дребномащабни съоръжения за 
наблюдение на видове животни край язовирите и 
реките (с вид до естествената среда).  
Кандидатът е подал проектно предложение, в 
което основната дейност е: извършване на всички 
видове строително-монтажни дейности, които 
основно са следните: СМР ОБОСОБЯВЯНЕ НА 
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ-VIII, КВ. 36 ПО 
ПЛАНА НА ГРАД ДЕВИН, като композиция на 
детската площадка е с отворен вход от север и 
изток. По западната граница площадката граничи 



с калканна стена на сграда, а от юг е предвидено 
поставянето на ограда от HPL плоскости с 
височина 1м. Площта е условно разделена на две 
части-зона за активен отдих (игра) и зона пасивен 
отдих. Композицията на площадката позволява 
непрекъснат визуален достъп до децата по време 
на игра. Във формуляра за кандидатстване, както 
и в приложените към него документи, посоченият 
разход не е обоснован като допустим и съотносим 
към допустима дейност: Изграждане на 
дребномащабни съоръжения за наблюдение на 
видове животни край язовирите и реките.  
По време на оценка е проведена комуникация с 
кандидата, който не е отгоровил по отношение 
допустимостта на посочения от него разход по 
настоящата процедура. След като планираните 
СМР на стойност 95848,40 лв. се сторнират от 
бюджета на ПП, неговата стойност става 1596 лв, 
което е под минимално допустимия праг на едно 
проектно предложение по настоящата процедура. 
Съгласно УК минималния праг на едно ПП е 
3911,60 лв.  
Във връзка с гореизложеното проектното 
предложение не отговаря и на критерии № 13 от 
Приложение № 3- Критерии и методология за 
оценка на проектните предложения: «Общата 
стойност на безвъзмездната финансова помощ   не 
надвишава определения максимален размер 
съгласно Условията за кандидатстване по 
настоящата процедура и не е под определения 
минимален размер». 
Съгласно Приложение № 4 към Условията за 
кандидатстване при несъответствие с някое от 
посочените изисквания проектното предложение 



се отхвърля. 
Поради изложените по-горе аргументи, проектно 
предложение с рег. № BG14MFOP001-4.115-0001 
е включено в Списъка на проектните 
предложения, които не се допускат до етап 
Техническа и финансова оценка, по настоящата 
процедура. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за 
отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по горепосочената процедура, могат да 
подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на Управляващия орган, в 
едноседмичен срок от съобщаването. 
 


