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5103020-2-645 Община Оряхово 1. Съгласно  Критерий № I.7,  част „Приложения към формуляра”, точка (3), Декларация – образец Приложение Г не е 
попълнена коректно;  

2. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (8), не е приложено Решение на Общинския 
съвет за кандидатстване по проекта на кандидата; 

3. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (9), не е представено доказателство за осигурени 
налични средства за покриване на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени по ОПОС. 

4. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (10) за съоръженията (отводнителни канали, 
бентове, прагове) не са представени документи за собственост. 

5. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (11), Поддейности 4.1, 4.2 и 4.3 от Приложение 
Б.1 на Бюджета на проекта, предвиждаща СМР и други (описани по-горе подробно) са предвидени да се извършат в 
имоти, за които не са представени документи за собственост или съгласие от собственик. Видовете работи са 
предвидени да се извършат в имоти, за които не са представени документи за собственост/скици или изрично 
писмено съгласие от собственика (речни ръкави, остров); 

6. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (12), не е представено разрешение, становище 
или решение от компетентен орган, издадено в съответствие със Закона за водите. За изграждане на „Спасителен 
център за диви птици”, не е представен документ от компетентния орган (министъра на околната среда и водите) 
за определяне на обстоятелствата по чл. 3 от Правилника за дейността на спасителните центрове; 

7. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (13), част от дейностите са предвидени да се 
извършат в имоти, за които не са представени документи за собственост или съгласие от собственика; 

8. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (14), не са представени автобиографии на 
експертите, служители на кандидата, които ще участват в управлението и изпълнението на проекта, с ясно посочени 
позиции на експертите; 

9. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Б. Компонент 
2 от насоките за кандидатстване и съгласно отговор на въпрос № 6 от част Втора на   зададените въпроси от 
кандидатите и изготвените по тях отговори, проектното предложение предвижда по Дейност 6  реконструкция и 
обновяване на училище в имот – общинска собственост в село Лесковец и обособяването на Многофункционален 
център  за ключови консервационни дейности „Есперанто”, които дейности по същество представляват 
информационно обезпечаване и подобряване на посетителска инфраструктура, както и – недопустими 
дейности за финансиране по Компонент 2. Проектът предвижда и дейности свързани с монтирането на табели и 
маркировка, каквато инфраструктура също е недопустима за финансиране по Компонент 2.; 
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10. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Е. Компонент 
2, точки (3) и (8) от насоките за кандидатстване; 

11. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Ж. Компонент 
2, а именно, че част от  дейностите се предвижда да бъдат извършени в имот, който се намира в урбанизирана 
територия и съгласно зададените въпроси от кандидатите и изготвените по тях отговори (№№ 10,13 от част Втора, 
4, 25 и 27 от част Трета), не са  допустими дейности в градска среда по настоящата процедура; 

12. Съгласно  Критерий № II.9  част от предвидените разходи за финансиране на дейностите са недопустими според 
Насоките за кандидатстване.   

5103020-4-647 ДПП „Рилски 
манастир” 

1. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (9). Партньора, не е представил документ за 
финансиране на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени по ОПОС. 

2. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (11), представеното писмено съгласие от Рилската 
света обител е за извършване на научна и изследователска дейност, от което не е видно, че се отнася  за настоящия 
проект на кандидата. 

3. Съгласно  Критерий № II.2 партньорът Институт по декоративни растения – София се явява недопустим партньор, 
съгласно с т.2.1.1.2. от насоките за кандидатстване.  

4. Съгласно  Критерий № II.2 Споразумението за партньорство не отговаря на изискванията съгласно  т.2.1.1.2. от 
насоките за кандидатстване. Същото не регламентира финансовия ангажимент на всяка една от страните, 
разпределението на бюджета на проекта и БФП, която всеки един от партньорите се предвижда да получи, както и 
не определя подробно и точно правата и задълженията на страните, разпределението на функциите и задачите по 
подготовката на проектното предложение, планирането, управлението и изпълнението на дейностите по проекта; 

5. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Г. Не са 
заложени всички от задължителните мерки за информация и публичност (не са предвидени информационни 
табели), съгласно горепосочената точка от насоките за кандидатстване. 

5103020-5-648 Община Горна 
Малина 

1. Съгласно  Критерий № I.7,  част „Приложения към формуляра”, точка (2), Декларация – образец Приложение В не е 
попълнена коректно;  

2. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (12), не е представено разрешение, становище 
или решение от компетентен орган, издадено в съответствие със Закона за водите;  

3. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Б. Компонент 
2 от насоките за кандидатстване. Проектното предложение предвижда осъществяване на дейности свързани с 
изграждане на посетителска инфраструктура – монтиране на пейки, наблюдателна кула, информационни табла, 
обособяване и затревяване на пешеходни алеи, обособяване на кътове за риболов, дървени беседки, които са 
недопустими дейности за финансиране по Компонент 2.  Предвижда се също изграждане на разсадник за 
посадъчен материал, който ще включва битова сграда, с експозиционна зала, кухненски офис, 2 спални помещения, 
които по същество притежават характеристиките на посетителски център и също са недопустими дейности за 
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финансиране по настоящата процедура; 
5103020-8-645 Община Брегово 1. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (8), по време на етап  

„Административно съответствие и допустимост” на кандидата беше зададен следния въпрос: „От 
представените документи не е видно, че Общинския съвет е взел решение за кандидатстване с конкретния 
проект по процедурата и е осигурил финансиране на разходите, които не се покриват от ОП „Околна среда 
2007-2013г.” за конкретния проект и за осигурени налични средства за покриване на разходите по проекта, 
преди те да бъдат възстановени по ОПОС. Представете решение на ОС, с което се дава съгласие за 
кандидатстване с настоящия проект по процедурата и документ за осигурено финансиране, съгласно т.2.3.3, 
(9), буква b на раздел 2 от Насоките за кандидатстване”. Представените разяснения и / или допълнителни 
доказателства не се приемат поради следните мотиви: 

1.1. Кандидатът е представил  като решение на общински съвет за кандидатстване по настоящата 
процедура Решение № 75 от 2008г. В своята същност Решение № 75 представлява решение за общо 
намерение за кандидатстване по програмата, а не за кандидатстване с конкретния проект по 
настоящата процедура; 
2. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (9) и  Критерий № II не е приложено 
доказателство за осигуряване на финансиране на разходите преди да бъдат възстановени по ОПОС;  

3. Съгласно  Критерий № I.7,  част „Съпътстващи документи”, точка (11), по време на етап  
„Административно съответствие и допустимост”на кандидата беше зададен следния въпрос: „ Разяснете 
предвидените дейности по проекта в кои имоти предвиждате да се извършват, като посочите номер на 
имотите или идентификатор и чия собственост са. Имайте предвид, че за всеки описан терен, следва да е 
приложен документ за собственост или изрично писмено съгласие на всички собственици на земята за 
изпълнение на дейностите, когато се предвижда те да бъдат изпълнявани на терен, който не е собственост 
на кандидата. В случай, че не са приложени към проектното предложение, следва да ги представите”; 
Представените разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат поради следните мотиви: 

3.1 От документите представени с проектното предложение и получените отговори на зададените по 
време на етап  „Административно съответствие и допустимост”, въпроси не може да се придобие ясна 
представа коя от предвидените за изпълнение по проекта дейности къде ще бъде извършвана;  
4. Съгласно  Критерий № II.7 по време на етап  „Административно съответствие и допустимост”на 

кандидата беше зададен следния въпрос: „Посочете начина за последващата експлоатация и поддръжка  
на изградените обекти, след приключване на дейностите по проекта, в съответствие с изискванията 
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посочени в подточка (2) на буква Е  от точка 2.1.2.3 на раздел 2 от насоките за кандидатстване.” 
Представените разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат поради следните мотиви: 

      Не се приемат аргументите, че в проекта не се предвижда изграждането на технически съоръжения 
по смисъла на ЗУТ, за които да се изисква последваща експлоатация и поддръжка, тъй като част от 
предвидените за изпълнение дейност в Д1 включват в себе си извършване на изкопно насипни работи; 

5103020-14-657 ДПП „Персина” 
1. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (11), по време на етап  
„Административно съответствие и допустимост”на кандидата беше зададен следния въпрос: „Поддейности 
4.1, 4.2 и 4.3 от Приложение Б.1 на Бюджета на проекта, предвиждаща СМР и други (описани по-горе 
подробно) са предвидени да се извършат в имоти, за които не са представени документи за собственост или 
съгласие от собственик. Видовете работи са предвидени да се извършат в имоти, за които не са представени 
документи за собственост/скици или изрично писмено съгласие от собственика (речни ръкави, остров)”. 
Представените разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат поради следните мотиви: 

1.1. ДП „ Фонд затворно дело” не упражнява правата на собственост върху имотите, върху които е 
предвидено изпълнението на дейностите, които имат предоставено право на ползване;  
1.2. Правата на собственост в земеделски земи се упражнява от министъра на земеделието и храните, 
от който не е предоставено писмено съгласие.  

2. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (13), по време на етап  
„Административно съответствие и допустимост”на кандидата беше зададен следния въпрос: „Представете 
документи за собственост върху земята или учредено право на строеж за изграждане на инфраструктурните 
обекти и съоръжения.” Представените разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат 
поради следните мотиви: 

2.1 В документацията е представено пояснение, съгласно което обектът „ Дървен мост над 
отводнителен канал на остров Персин за преминаване на едър рогат добитък” представлява „ временно 
съоръжение, което ще се монтира с цел улесняване на достъпа до предвидените за възстановяване 
влажни ливади”.  

2.2 Съгласно чл. 147, ал. 1, т. 2  от ЗУТ  за монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение 
на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция 
„ Инспекция за държавен технически надзор” се изисква издаване на разрешение за строеж. Същите са 
строежи шеста категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. 
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3. Съгласно  Критерий № II.7 по време на етап  „Административно съответствие и допустимост”на 
кандидата беше зададен следния въпрос: „Посочете начина за последващата експлоатация и поддръжка  на 
изградените обекти, след приключване на дейностите по проекта, в съответствие с изискванията посочени в 
подточка (2) на буква Е  от точка 2.1.2.3 на раздел 2 от насоките за кандидатстване.” Представените 
разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат поради следните мотиви: 
3.1. В допълнително представения отговор е посочено, че последващата експлоатация и поддръжка на 

съоръжението „ Дървен мост над отводнителен канал на остров Персин за преминаване на едър рогат 
добитък” „ ще се осъществява съвместно от ДПП „ Персина” и Затвора-Белене”, за което не е 
представен документ за съгласие от втората страна. Отговорът на зададения въпрос не се приема 
поради непредставяне на съгласие от цитираната в писмото втора страна (Затвора - Белене), на 
която се вменяват задължения за последваща експлоатация и поддръжка. 

5103020-20-663 Община Гоце 
Делчев 

1. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (11),  не са представени документи за 
собственост за алкализираните блата, които трябва да се почистят от растителност. Не е ясно къде ще се извършват 
дейностите и не са посочени количествените им параметри; 

2. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (12),  не е представено разрешение, становище 
или решение от компетентен орган, издадено в съответствие със Закона за водите за алкализираните блата, които 
трябва да се почистят от растителност. В становището  на РИОСВ – Благоевград няма категорична подкрепа за  
необходимостта от конкретни действия  в двете защитени зони, тъй като няма издадена Заповед по чл. 19, ал.1 от 
ЗБР и няма определен режим на защита на определени видове и метообитания в двете зони.  Не е представено  
становище на съответното горско стопанство за състоянието на вековните гори, начина на тяхното управление и 
предвидените дейности в тях. 

3. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (14), в  представените автобиографии на 
експертите, служители на кандидата, които ще участват в управлението и изпълнението на проекта, не са  ясно 
посочени позициите на експертите; 

4. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Г. Компонент 2 
от насоките за кандидатстване, не е предвидено извършването на текущ одит на проекта; 

5. Съгласно  Критерий № II.9, т.2.1. подточка 2.1.3.6. от Правилата за кандидатстване по настоящата   процедура за 
недопустими разходи се считат разходи свързани с обичайната дейност на кандидата. В дейност 1 са предвидени  
разходи за  „ консумативи за офиса – електроенергия, вода, СОТ, интернет, телефонни услуги, разходи и 
консумативи свързани с автомобила” , които са недопустими разходи по настоящата процедура; 

6. Дейността по програмата за превенция и компенсация на щети от мечки и   вълци се припокриват с проекти „Лайф 
+” и с други проекти, които предвиждат същите дейности. 

5103020-21-664 РДГ Кюстендил 1. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (11), за терените, в които е предвидено поставяне 
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на платформи за наблюдение на птици  (6бр.) не е представен документ за собственост. Представени са съгласия от 
Държавно горско стопанство (ДГС) – Брезник – писмо изх. № 116/10.02.2011г. (без да са описани имотите) и от 
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) – писмо изх. № ИАГ-5043/08.02.2011г.  (без да са описани имотите).  

2. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, проектното 
предложение предвижда дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителска инфраструктура 
(изграждане на информационно-посетителски център), които  съгласно Насоките за кандидатстване (т. 2.1.2.3, 
буква „Б”и буква „Ж” и отговор на въпрос № 6, Раздел І на „Въпроси и отговори”) са недопустими за 
финансиране по компонент 2 „Изпълнение на дейности извън резервати и паркове”, по който кандидатът е подал 
проектно предложение. 

3. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Г. Компонент 
2, от насоките за кандидатстване. Кандидатът не е предвидил  в екипа за управление и изпълнение на проекта 
задължителната позиция правоспособен юрист; 

4. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Е. Компонент 
2, точка (8) от насоките за кандидатстване; 

5. Съгласно  Критерий № II.9, т.2.1. подточка 2.1.3.6. от Правилата за кандидатстване по настоящата   процедура за 
недопустими разходи се считат разходи свързани с обичайната дейност на кандидата. В дейност 9 са предвидени  
разходи за оборудване на информационна структура „ офис обзавеждане” , които са недопустими разходи по 
настоящата процедура. 

5103020-22-665 Община „Две 
могили” 

1.Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (11), по време на етап  
„Административно съответствие и допустимост” на кандидата беше зададен следния въпрос: „Разяснете  
предвидените дейности (в т. ч. инфраструктурни съоръжения) по проекта в кои имоти предвиждате да се 
извършват, като посочите номер на имотите или идентификатор и чия собственост са. Имайте предвид, че 
за всеки описан терен, следва да е приложен документ за собственост или изрично писмено съгласие на 
всички собственици на земята за изпълнение на дейностите, когато се предвижда те да бъдат изпълнявани 
на терен, който не е собственост на кандидата. В случай, че не са приложени към проектното предложение, 
следва да ги представите”. Представените разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат 
поради следните мотиви: 
1.1. От документите представени с проектното предложение и получените отговори на зададените по 
време на етап  „Административно съответствие и допустимост” въпроси, не може да се придобие ясна 
представа коя от предвидените за изпълнение по проекта дейности къде ще бъде извършвана;  

2. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (12), по време на етап  
„Административно съответствие и допустимост” на кандидата беше зададен следния въпрос: „Представете 
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становище за изпълнение на дейностите по проекта от Министерство на културата, във връзка с това, че 
пещерата, включена като обект в проектното Ви предложение е обявена за музеен резерват и е 
археологически паметник на културата от национално значение. (Искането за становището трябва да бъде 
подадено чрез Национален институт за недвижимо и културно наследство”. Представените разяснения и / 
или допълнителни доказателства не се приемат поради следните мотиви: 
2.1. Представеното удостоверение от Министерство на културата чрез НИНКН, удостоверява факта, 
че пещерата „ Орлова чука” и принадлежащият й терен са резерват и защитена местност. По същество 
представеното удостоверение не представлява съгласие от Министерство на културата за изпълнение 
на дейностите по проекта в горепосочената пещера.  

3. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (13), по време на етап  
„Административно съответствие и допустимост” на кандидата беше зададен следния въпрос: „Представете 
предварително съгласие от собствениците на имотите, които се предвижда да бъдат закупени и документи 
за собственост за тях.” Представените разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат 
поради следните мотиви: 
3.1. Представения протокол от събрание на собствениците на ливади около местността „ Орлова чука”, 
подписан от кметския наместник на с. Пепелина  по същество  не представлява съгласие на 
собствениците за продажба на земите им, тъй като не са упълномощили кметския наместник относно 
горепосоченото. 

5103020-25-668 Община Пловдив  1. Съгласно  Критерий II.7., по време на етап  „Административно съответствие и допустимост” на кандидата 
беше зададен следния въпрос: „Представете актуални скици за имотите в които предвиждате да 
извършвате дейностите”. Представените разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат 
поради следните мотиви: 

1.1.  В отговор на горепосочения въпрос, относно реализацията на проект на община Пловдив «Опазване и 
възстановяване на биоразнообразието на защитени територии в гр. Пловдив”, става ясно, че 
дейностите по проекта ще бъдат осъществявани в природни забележителности „ Хълм на 
Освободителите”, „ Младежки хълм” и „ Данов хълм”, съответно в поземлени имоти, с 
идентификатори: 56784.521.1304, 56784.522.2334 и 56784.521.1471 по Кадастрална карта за град 
Пловдив, т.е. в градска среда. Съгласно “ Въпросите и отговорите”, които са част от Насоките за 
кандидатстване по настоящата процедура (в-си: 10, 13 и 14 - раздел 2 и в-си: 4, 25 и 27 - раздел 3), 
допустими по настоящата процедура, са единствено дейности, насочени към опазване и възстановяване 
на биологично разнообразие, но не и такива, в градска среда. 
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5103020-26-669 РИОСВ - Перник  Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (9) партньора, не е представил документ за 
финансиране на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени по ОПОС, нито пък това е разписано 
ясно в Споразумението между кандидата и партньора и допълнението към него. 

2. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (10) по време на етап  „Административно 
съответствие и допустимост” на кандидата беше зададен следния въпрос: „Разяснете предвидените 
дейности по проекта в кои имоти предвиждате да се извършват, като посочите номер на имотите или 
идентификатор и чия собственост са. Имайте предвид, че за всеки описан терен, следва да е приложен 
документ за собственост или изрично писмено съгласие на всички собственици на земята за изпълнение на 
дейностите, когато се предвижда те да бъдат изпълнявани на терен, който не е собственост на кандидата. В 
случай, че не са приложени към проектното предложение, следва да ги представите”.Представените 
разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат поради следните мотиви: 

2.1. Не са представени документи за собственост, както и изрично писмено съгласие на собствениците за 
реализиране на предвидените по проекта дейности, което е изискуемо съобразно т.2.1.2.3., буква Е от 
насоките за кандидатстване. 

 От проектното предложение и съпътстваща документация, става ясно, че при реализацията на дейност 4 
- «Изграждане на технологични и биологични системи за поддържане и възстановяване на защитени 
местообитания и територии”, предвиждате поддейност, свързана с изграждане на шлюзова система за 
поддържане на нормален хидрологичен режим на Защитена местност «Чокльово блато», като освен 
изграждането на нов шлюз, се предвижда прочистване на предпазни канали, изграждане на савачни 
системи за регулиране на оттока в каналите, разширяване на канала, разположен от южната страна на 
блатото, както и други дейности, свързани с регулиране оттока в преливника. За горепосочените 
съоръжения липсват документи за собственост, както и изрично писмено съгласие на собствениците за 
реализиране на предвидените по проекта дейности, което е изискуемо съобразно т.2.1.2.3., буква Е от 
насоките за кандидатстване. 

3.Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (12) по време на етап  „Административно 
съответствие и допустимост” на кандидата беше зададен следния въпрос: „Представете разрешение, 
становище  или решение от компетентен орган, издадено в съответствие със законодателството в областта 
на околната среда, в това число и по закона за водите;”.Представените разяснения и / или допълнителни 
доказателства не се приемат поради следните мотиви: 

3.1. Не е представено решение по Оценка за съвместимост на проекта, с предмета и целите на опазване на 
съответната защитена зона от мрежата Натура 2000, както и писмено съгласие на компетентния 
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орган по чл.13, ал.2  от Закона за защитените територии (ЗЗТ) или съгласувателно становище по реда на 
§7 от ПЗР на ЗЗТ.От писмо на РИОСВ – Перник, с Изх. № 04-01-163 - (3) от 28.05.2011г. до г-жа Людмила 
Петрова, председател на Оценителна комисия (ОК), в отговор на въпроси на ОК, относно реализацията 
на проект «Опазване на видовеи местообитания, с европейско и национално значение в защитени 
местности, природни забалежителности и прилежащи територии в РИОСВ – Перник», става ясно, че 
заложените дейности по проекта не могат да бъдат отнесени към никоя от позициите на  Приложение 1 
и Приложение 2 на ЗООС и не са предмет на процедура по ОВОС и ЕО, но не са представени горното 
решение по ОС и съгласувания по реда на ЗЗТ. Обстоятелството, че РИОСВ – Перник осъществява 
контрола върху дейностите в двете защитени територии, не отменя необходимостта от съгласуването 
им по реда на българското екологично законодателство. 

4. Съгласно  Критерий № II.2. по време на етап  „Административно съответствие и допустимост” на 
кандидата беше зададен следния въпрос: „Представеното споразумение за партньорство не отговаря на 
т.2.1.1.2 от насоките за кандидатстване. Представете Споразумението, от което  да става ясно какъв е 
финансовия ангажимент на всяка една от страните (в случай на финансов ангажимент  за партньора, същият 
следва да бъде доказан със съответните документи)”. Представените разяснения и / или допълнителни 
доказателства не се приемат поради следните мотиви: 

4.1  Споразумението между кандидата и партньора и допълнението към него, представено като 
приложение към писмо на РИОСВ – Перник, с Изх. № 04-01-163 - (3) от 28.05.2011г. не отговарят на 
изискванията, посочени в т.2.1.1.2 от Насоките за кандидатстване и не регламентират финансовия 
ангажимент на всяка една от страните. 

5. Съгласно  Критерий № II.9. при реализирането на дейност 4, поддейност 2, се предвижда изграждане на 
ограда, от мрежа и колове, в Природна забележителност «Янкьовец – находище на див божур», в землището 
на село Житуша, община Радомир, област Перник, с цел опазване естевственото находище на див божур, 
който е и предмет на опазване в защитената територия, която дейност е в противоречие с чл. 14 на Закона 
за защитените територии, според който ограждане на земи в защитени територии се допуска единствено, с 
цел изграждане на бази за развъждане на дивеч, както и на сгради и прилежащи към тях дворни места и на 
млади горски насаждения.. 

5103020-27-670 
 

Сдружение 
„Център за 
устойчиво 
регионално 

Съгласно  Критерий №II.7.  по време на етап  „Административно съответствие и допустимост” на кандидата 
беше зададен следния въпрос: „Разяснете предвидените дейности по проекта в кои имоти предвиждате да се 
извършват, като посочите номер на имотите или идентификатор и чия собственост са. Имайте предвид, че 
за всеки описан терен, в това число и за трите имота от плана на село Здравковец Община Габрово (УПИ Х-
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развитие”  397, ХІІ-399, кв. 36 и УПИ V-395, кв. 35) , които попадат в урбанизирана територия,  следва да е приложен 
документ за собственост или изрично писмено съгласие на всички собственици на земята за изпълнение на 
дейностите, когато се предвижда те да бъдат изпълнявани на терен, който не е собственост на кандидата. В 
случай, че не са приложени към проектното предложение, следва да ги представите”. Представените 
разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат поради следните мотиви: 

1.1.Дейностите по проекта не съответстват на т.2.1.2.3. на раздел 2 от насоките за кандидатстване От 
представеното проектно предложение, съпътстваща документация и писмо от 28.05.2011г. до г-жа 
Людмила Петрова, председател на Оценителна комисия (ОК), в отговор на въпроси на ОК, относно 
реализацията на проект «Подпомагане и възстановяване на редки и защитени видове от местната 
орнитофауна в района на защитени зони «Витата стена», «Скалско» и «Река Янтра», става ясно, че 
предвиждате част от дейностите по проекта да бъдат осъществявани на територията на 3 имота - V - 
395, X - 397, XII – 399, които са урегулирани поземлени имоти по плана на село Здравковец, община 
Габрово.Съгласно Въпросите и отговорите, които са част от Насоките за кандидатстване по 
настоящата процедура (в-си: 10, 13 и 14 - раздел 2 и в-си: 4, 25 и 27 - раздел 3), допустими по настоящата 
процедура, са единствено дейности, насочени към опазване и възстановяване на биологично разнообразие, 
но не и такива, в градска среда. 

2. Съгласно  Критерий II.9. по време на етап  „Административно съответствие и допустимост” на кандидата 
беше зададен следния въпрос:   „Разяснете дали разходи, свързани с изпълнение на дейностите по проекта 
ще бъдат извършени  за лица, които не са включени в структурата за управление и/или изпълнение на 
проекта (доброволци)”. Представените разяснения и / или допълнителни доказателства не се приемат 
поради следните мотиви: 

2.1.Исканите средсва от помощта не финансират само разходи, допустими според Насоките за 
кандидатстване. При реализирането на дейност 7 - „Изграждане на съпричастно доброволческо звено от 
заинтересовани граждани” и дейност 8 - „Мониторинг на гнездовия успех и използването на хранилките. 
Анализ на постигнатите резултати”, предвиждате участието на доброволци, за които са предвидени 
съответно разходи от бюджета на проекта, което е недопустим разход съгласно т.2.1.3.6. от НК по 
настоящата процедура. 

5103020-28-671 ДПП „Врачански 
Балкан” 

1. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точки (11) и (14) по време на етап  
„Административно съответствие и допустимост” на кандидата бяха зададени следните въпроси: „Разяснете 
предвидените дейности по проекта в кои имоти предвиждате да се извършват, като посочите номер на 
имотите или идентификатор и чия собственост са. Имайте предвид, че за всеки описан терен, следва да е 
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приложен документ за собственост или изрично писмено съгласие на всички собственици на земята за 
изпълнение на дейностите, когато се предвижда те да бъдат изпълнявани на терен, който не е собственост 
на кандидата. В случай, че не са приложени към проектното предложение, следва да ги представите”, „Да 
бъде представено изрично писмено съгласие от собственика на имоти с № 72 и №79 за дейностите, които 
ще се извършват в тях”, „Съгласно представения договор за аренда на земеделска земя на имоти № 72, 
арендатора се е ангажирал да не огражда с какъвто и да е вид заграждения в  предоставените под аренда 
земеделски земи. Въпросното задължение противоречи на дейностите, които ще бъдат извършвани на 
терена - изграждане на Електропастир за коне. Представете документи и разяснения, от които да е видно 
как ще бъде преодоляно въпросното противоречие”. Представените разяснения и / или допълнителни 
доказателства не се приемат поради следните мотиви: 

1.1.Представено е „ Допълнително споразумение” към договор за аренда на земеделска земя от общинския 
поземлен фонд от 18.02.2011 г. В чл. 3на горепосоченото споразумение е записано, че представлява 
неразделна част към договор за аренда от 18.02.2011 г. Следва да се отбележи, че кандидатът е 
представил два договора за аренда на два различни имота, съответно имот №72 и 79, като и двата 
договора са с дата 18.02.2011 г.От така представеното допълнително споразумение не става ясно към 
кой от двата договора е неразделна част. Кандидатът следваше да представи две отделни допълнителни 
споразумения а всеки отделен договор за аренда за имоти№72 и79. Така представеното споразумение 
няма как са породи правни последици, тъй като не е ясно към кой от двата арендни договора е неразделна 
част; 

2. Съгласно  Критерий № II.7  не са допустими дейности по настоящата процедура, поради следните мотиви:  
2.1. Основна дейност по проекта се явява изграждане на заслон за коне и помещение за персонал в частен 
поземлен имот, като собствеността на земята върху която ще бъдат изградени заслон, ограда и 
помещение за обслужващ персонал за 196 496,99 лв. остава на собственика, а експлоатацията на 
съоръженията след приключване на обекта е неясна. Предвидена е сграда за гледане на коне. Собсвеникът 
фирма «Туризъм Каменов и син» ЕООД е наел под аренда от общината имот №000072, намиращ се в 
землището на с. Згориград с площ 1 261 454 дка, категория X с цел земеделско ползване свързано с 
производство на дивечови ниви. С проекта на кандидата се променят условията на договора между 
арендатора и арендодателя. Тези площи са предназначени за дивечови ниви, т.е. е следвало да бъдат 
разорани, което противоречи на предмета на настоящата процедура; 

2.2.Дейността по събиране на яйца от балкански кеклик, създаване на основно стадо и разселване в 
природата е неосъществима. В момента няма страна в Европа, в която да има постигнат успех при 
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изкуствено развъждане на балкански кеклик. Дългогодишните опити на станцията по развъждане на 
балкански кеклик във гр. Враца са се оказали неуспешно. Тази дейност е нецелесъобразна и обречена на 
неуспех; 

3.  Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Е. 
Компонент 2, точка (2) от насоките за кандидатстване. Не е показан ясно начина и последваща поддръжка и /или 
експлоатация на изградените обекти .  

4. Съгласно  Критерий № II.8   предвидените дейности по проекта не отговарят на целите, посочени в 
«Насоките за кандидатстване», поради което проекта на кандидата в този вид и с тези поставени цели не 
следва да бъде финансиран по настоящата процедура. 

5103020-31-674 Община Дупница 1. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (8), в Решението на Общинския съвет за 
кандидатстване по проекта на кандидата не е посочено наименованието на проекта по настоящата процедура; 

2. Съгласно  Критерий № I.7,   част „Съпътстващи документи”, точка (14), не са приложени автобиографии на 
експертите (служители на кандидата), които ще участват в управлението и изпълнението на проекта. Цитирани са 
само имената на служителите; 

3. Съгласно  Критерий № II.6, предвиденият аванс е в размер на 35 %, което е извън указаните граници съгласно 
т.2.1.3. „Допустими разходи” от Насоките за кандидатстване; 

4. Съгласно  Критерий № II.7, предвидената дейност №3 „Проектиране, доставка и монтаж на Екологичен център за 
защита на животните”, включваща проектиране съгласно ЗУТ, доставка, монтаж и оборудване на две съоръжения, 
които ще бъдат обособени като зала за аудиовизуални презентации и Център за обучение, е недопустима дейност 
за Компонент 2, съгласно  т. 2.1.2.3. на раздел 2 от Насоките за кандидатстване, както и съгласно отговор №6, на 
част Втора на   зададените въпроси от кандидатите и изготвените по тях отговори; 

5. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Г. Компонент 
2 от насоките за кандидатстване, не е предвидено извършването на текущ одит на проекта; 

6. Съгласно  Критерий № II.9, т.2.1. подточка 2.1.3.6. от Правилата за кандидатстване по настоящата   процедура за 
недопустими разходи се считат разходи свързани с обичайната дейност на кандидата. В дейност 9 са предвидени  
разходи за оборудване на информационна структура „ разходи за охрана, телефон и интернет” , които са 
недопустими разходи по настоящата процедура. 

5103020-33-676 
 

РИОСВ-  
Велико Търново 

1. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (10) по време на етап  „Административно 
съответствие и допустимост” на кандидата бяха зададени следните въпроси: „Представете документ за собственост за 
обектите, в които ще се извършват дейностите, описани като приложение към Декларацията за съгласие от Кръстю 
Зидаров”,    «Съгласно подточка (2) на буква Е  от точка 2.1.2.3 на раздел 2 от насоките за кандидатстване, 
инфраструктурни дейности  могат да бъдат насочени само към  изграждане/реконструкция на обекти, които към 
момента на представяне на окончателния доклад по проекта са публична общинска или публична държавна 
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собственост. В тази връзка посочете начина на последваща  поддръжка и/или експлоатация на изградените 
обекти, както и предварително писмено съгласие от публичен орган, че ще получи съответните обекти след 
приключване на проекта, съгласно изискванията на т. (10) от точка 2.3.3. на раздел 2 от Насоките за 
кандидатстване” и «Представете съгласие за извършване на дейностите по проекта от наемателя на обектите 
по договор от 01.01.2000 и анекс към него от 01.12.2005 г. и осигуряване на достъп за последваща поддръжка 
и експлоатация на изградените обекти”. Представените разяснения и / или допълнителни доказателства не се 
приемат поради следните мотиви: 
 Кандидатът не е представил  съгласие от публичния орган, който ще придобие съответния обект (рибарници 
№№13,12,11,10, 9, 8б, 8а и 7 в  с. Хаджи Димитрово, ЗМ „Русалка” и изградените острови); 
 Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (11) не са представени необходимите 
документи за собствеността на терена или изрично писмено съгласие на всички собственици на земята за изпълнение 
на дейностите, когато предвиждат  те да бъдат изпълнявани на терен , който не е собственост на кандидата. 
Представеният акт за държавна собственост, не легитимира Кръстю Зидаров като собственик; 

 Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (13)  част от дейностите са предвидени да се 
извършат в имоти, за които не са представени документи за собственост или съгласие от собственика. Не може да се 
счете, че предсавения акт за държавна собственост е лигитимен. Съгласно чл. 147 ал. 1, т. 9 от ЗУТ предвидените 
изкопи и насипи в проектното предложение представляват строеж по смисъла на ЗУТ с категория пета или по-висока 
в зависимост от площта и дълбочината на изкопите и насипите за оформяне на острови;  
 Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Е. 
Компонент 2, точка (2) от насоките за кандидатстване. Не е показан ясно начина и последваща поддръжка и /или 
експлоатация на изградените обекти (острови). Не се приемат аргументите, че в проекта не се предвижда 
изграждането на технически съоръжения по смисъла ЗУТ, за които да се изисква последваща експлоатация и 
поддръжка; 
 Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Е. 
Компонент 2, точка (8) от насоките за кандидатстване. Дейностите по проекта е предвидено да се извършват в имоти, 
които не са собственост на  Кандидата. Не е представен документ, удостоверяваш собствеността на имотите, в които 
се предвижда да се извършват дейностите по проекта; 

Следва да се отбележи, че съгласно  разпоредбата на чл. 2, ал.4 на ЗДС:  „(4) (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм. - 
ДВ, бр. 17 от 2006 г.) Не са държавна собственост по смисъла на този закон имотите и вещите на търговските 
дружества и на юридическите лица с нестопанска цел, дори ако държавата е била единствен собственик на 
прехвърленото в тях имущество”.  В този смисъл представените от кандидата документи са некоректни, 
подвеждащи  и противоречат на разпоредбата на чл. 2, ал.4 на ЗДС, тъй като имоти държавна собственост не 
може да са собственост на търговско дружество. 
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5103020-34-677 
 

Национално 
ловно-рибарско 
сдружение „Съюз 
на ловците и 
риболовците в 
България” 

 1. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, точка (11) не са представени необходимите документи 
за собствеността на терена или изрично писмено съгласие на БДЗП за ползване на площадката за подхранване на 
лешояди; 

2.  Съгласно  Критерий № II. 5, разходите, които се иска да бъдат възстановени по проекта за подхранване на 
лешоядите е предмет на финансиране от друг проект, финансиран от публични средства; 

3. Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Ж. Компонент 
2, а именно, че се предвижда охрана на ловен район, която е задължение на кандидата, съгласно зададените въпроси 
от кандидатите и изготвените по тях отговори (№45 от част Втора,)всякакви дейности, които са от регулярен 
характер и следва да се извършват постоянно, не са  допустими дейности за финансиране; 

4 Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Е. Компонент 
2, точка (8) от насоките за кандидатстване. Предвиждат подхранване на лешояди на площадка, която е изградена от 
друга организация без да имат съгласие на съответната организация; 

5. Съгласно  Критерий № II.9, т.2.1. подточка 2.1.3.6. от Правилата за кандидатстване по настоящата   процедура за 
недопустими разходи се считат разходи свързани с обичайната дейност на кандидата. Кандидатът предвижда 
закупуване на безоловни патрони за ловуване на  диви животни и бъзвъзмездно предоставяне на ловците. 
Кандидатът предвижда  заплащане за охрана на 5 души, които имат  основно задължение   да охраняват района, 
които разходи също са недопустими разходи. Насърчаването  на ловците да ловуват с безоловни муниции чрез  
закупуването на такива по ОПОС е недопустимо. 

5103020-37-680 Фондация 
„Екохерба-2009” 

 Получен резултат по раздел „Опит на кандидата” по-малък от 8 точки. 

5103020-38-681 РДГ - Смолян  Получен резултат по раздел „Опит на кандидата” по-малък от 8 точки. 
5103020-40-683 Сдружение на 

ловците и 
риболовците 
„Ловно-рибарско 
дружество” 

 Получен резултат по раздел „Методика и работен план” по-малък от  18 точки. 
 

5103020-41-684 Сдружение 
„Перперикон – 
Мелпомена” 

Съгласно  Критерий № I.7,  част „Приложения към формуляра”, точка (8), не е представена Декларация –    образец 
Приложение Ж; 

2. Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, т. (8),  не е представено Решение на   управителния 
орган на НПО за кандидатстване по проекта; 

3.  Съгласно  Критерий № I.7, част „Съпътстващи документи”, т.(12), приложеното Разрешение № ХА – 74 – 
ОС/2008г.на РИОСВ Хасково се отнасят за друг проект: „Изграждане на екопътека и места за наблюдение на 
птици в района на средновековната крепост „Боровица”, а не за настоящия с който се кандидатства; 
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4.  Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Г. Компонент 2 
от насоките за кандидатстване, не е предвидено извършването на текущ одит на проекта, както и не са предвидени 
всички задължителни мерки за осигуряване на информация и публичност; 

5.  Съгласно  Критерий № II.7 дейностите по проекта не съответстват на точка 2.1.2.3 на раздел 2, буква Е. точка 
(4),Компонент 2 от насоките за кандидатстване, а именно: Предвидено е закупуването на осем местна моторна 
лодка и наемане на двама капитани. Дейността не е подробно аргументирана и не е пряко необходима за 
изпълнението на дейностите по проекта; 

6.  Съгласно  Критерий № II.8, дейностите  по проекта не отговарят на целите, посочени в Насоките за кандидатстване, 
а именно:        

6.1. Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), не се е срещала никога в описания район на дейностите по 
проекта и не се налага да се повишава благоприятния природозащитен статус на вида;  

6.2 Ненужно и необосновано е повишаването на числеността на популацията на синявица (Coracias garrulus), в 
рамките на защитени зони “Добростан”, “Мост Арда”,  “Маджарово”,  и  "Родопи - Средни", тъй като видът е в 
голяма численост; 

6.3 Заселването на територията на вида   вечерна ветрушка (Falco vespertinus) и консервационни дейности за него не 
са наложителни и не са достатъчно обосновани, тъй като районът на проекта е извън гнездовия ареал за вида. 

 


