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          ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ И МОТИВИ ЗА ТЯХНОТО НЕОДОБРЕНИЕ  
ПО ПРОЦЕДУРА № BG161PO005/11/3.1/02/23 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПТИЦИ, КОИТО НЕ СЕ ПРИПОКРИВАТ СЪС ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ” 

 
 

Проектно 
предложение  

№ 
Кандидат Мотиви 

5113123-1-686 Община 
Берковица 

Критерий І.3 – Не са попълнени т. 2.8 и т. 3.1 от раздел ІІІ на Формуляра за кандидатстване; 
Критерий І.7 – Липсва утвърдено от министъра на околната среда и водите задание за разработване на план 
за управление на защитена зона „Берковица”; 
Критерий ІІ.6 – Размерът на исканото авансово плащане надвишава 20% от стойността на БФП; 
Критерий ІІ.7 – Одитът на проекта не е текущ и надвишава 2,5 % от допустимите разходи по проекта. 
Забележки: 
1. В раздел І, т. 1.1 не е попълнен ред „Лице за контакти”; 
2. Има приложен списък на документите, които се съдържат в проектното предложение, но подписа и печата 
са положени на следващата страница; 
3. Кандидатът е представил декларация по образец приложение Е-І, която не следва да се попълва за 
бюджетно предприятие по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството; 
4. Кандидатът е представил декларация по образец приложение Е-ІІ, която не следва да се попълва за 
бюджетно предприятие по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството; 
5. Автобиографиите на експертите, които ще участват в управлението и изпълнението на проекта не са 
представени в европейски формат. 

5113123-3-688 Сдружение 
„Дупница – 
Бъдеще”  

Критерий І.3 – Формулярът за кандидатстване не е попълнен съгласно указания формат – подточките от 
разделите са грешни и номерациите на таблиците не съответстват; 
Критерий І.3 – Не е попълнена т. 1.2 от раздел І и раздел ІІІ на Формуляра за кандидатстване;  
Критерий І.6 – Липсва споразумение за партньорство; 
Критерий І.7 – Липсва подписан и подпечатан списък на документите, които се съдържат в проектното 
предложение; 
Критерий І.7 – Липсват декларации по образец приложение Е-І от всички управители на ЮЛНЦ; 
Критерий І.7 – Липсват декларации по образец приложение Е-ІІ от всички управители на ЮЛНЦ; 
Критерий І.7 – Липсва удостоверение за актуално състояние на партньора; 
Критерий І.7 – Липсва годишен баланс и отчет за приходите и разходите или отчет за касовото изпълнение 
на бюджета на кандидата за последните 3 години; 
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Критерий І.7 – Липсва документ, доказващ че стопанската и нестопанската дейност на кандидата, разходите 
за тях и финансирането им са ясно разделени; 
Критерий І.7 – Липсва утвърдено от министъра на околната среда и водите задание за разработване на план 
за управление на защитена зона „Кочериново”; 
Критерий І.7 – Приложената автобиография на Венчо Цолов не е негова; 
Критерий І.7 – Липсва споразумение за партньорство; 
Критерий ІІ.2 – Липсва споразумение за партньорство; 
Критерий ІІ.6 – Включени са недопустими разходи, а съгласно бюджета на проекта такива нямат и размерът 
на исканото авансово плащане е грешно изчислен; 
Критерий ІІ.7 – в проекта не е включена дейност по обществени обсъждания на проекта на план; 
Критерий ІІ.7 – Одитът на проекта не е текущ и надвишава 2,5 % от допустимите разходи по проекта, 
разходите за информация и публичност надвишават 3 % от допустимите разходи по проекта; 
Критерий ІІ.8 – Не е предвидена дейност разработване на план за управление. 
Забележки: 
1. Тъй като липсва учредителен документ на партньора не е ясно дали са представени всички декларации по 
образец приложение Е-І и Е-ІІ; 
2. Декларацията по образец приложение Ж е приложена подписана и подпечатана, но не е попълнена; 
3. В автобиографиите на експертите, които ще участват в управлението и изпълнението на проекта не са 
посочени позициите на експертите и не всички автобиографии са представени в европейски формат. 

5113123-8-693 РИОСВ - Варна Критерий ІІІ - не покрива минимума точки по критерий III Съответствие. Минималния брой точки, които 
трябва да получи проектното предложение по критерий ІІІ е 4, общата оценка по критерия, която получава 
проектното предложение е 2.  
Забележки: 
1. Не е ясно какъв тип договори ще бъдат сключени със служителите на кандидата и съобразно това да се 
приспаднат нормативно признатите разходи; 
2. Бюджетът не е разработен в съответствие с указанията за изготвяне на бюджет и изискванията, посочени в 
насоките на кандидатстване. 

 
 


