
 1 

 
 

   

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ 

 

Процедура: № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих ОПРЧР 2 „Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности“ 

Заповед № КППП-07/23.04.2019г. 

КППП-08/24.04.2019г.    

Оценителен 

етап: 

 

  въвеждащо 

обучение 

  ОАСД                ТФО 

 
 прекратяване на 

оценителна сесия 

поради оттегляне на 

проектни предложения 

 

ПРОТОКОЛ № 02/20.05.2019г. 

За прекратяване на оценителна сесия   

 

 

Днес, 20.05.2019г. в гр. Исперих се състави настоящия протокол  на Комисията за подбор на 

проектни предложения (КППП), назначена със Заповеди КППП-07/23.04.2019г. и КППП-

08/24.04.2019г. за прекратяване на оценката  и  оценителната сесия, поради оттегляне на 

постъпилите по процедурата проектни  предложения. 

 

1. Състав на комисията за подбор на проектни предложения. 

 

2. Емилия Иванова Германова – Председател на КППП /без право на глас/. 

3. Катя Георгиева Йорданова – Секретар на КППП /без право на глас/. 

4. Моазес Джевдет Мехмед – външен експерт-оценител /с право на глас/. 

5. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт-оценител /с право на глас/. 

6. Диана Неделчева Бебенова-Николова – външен експерт-оценител /с право на глас/. 

 

2. Проведени обучения и заседания   

 

2.1. Проведено е въвеждащо обучение на 25.04.2019г.. за запознаване на членовете на КППП 

с правилата за извършване на оценка на проектни предложения, за което е съставен 

Протокол  № 01/25.04.2019г. 

 

3. Подадени проектни предложения в рамките на срока за кандидатстване. 

 

3.1. Обща информация за постъпилите проектни предложения 

 

Срок за кандидатстване по процедурата:    

Дата на обявяване на процедурата: 22.03.2019г. 

Краен срок  до 16.30 часа на 22.04.2019 г.  

постъпили проектни предложения  2 бр. 

оттеглени проектни предложения 2 бр. 



 2 

постъпили проектни предложения след крайния срок за кандидатстване 0 бр. 

проектни предложения, подадени повече от един път 0 бр. 

 

3.2. Информация за постъпилите проектни предложения 

 

Кандидат Община Исперих 

Име на проект 
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

в Община Исперих 

Регистрационен № BG05M9OP001-2.033-0001 

Дата и час на 

регистрация 
22.04.2019г. 11:27ч. 

Общ стойност на 

проекта в лв. 
199 991.18 

Общ размер на 

БФП в лв. 
199 991.18 

Общ размер на 

съфинансиране лв. 
199 991.18 

 

Кандидат СНЦ „НЧ Рома – Вазово -2007“ с. Вазово 

Име на проект 
Овластяване на жените от уязвимите общности чрез разширяване на 

мрежата от Майчни центрове в Община Исперих 

Регистрационен № BG05M9OP001-2.033-0002 

Дата и час на 

регистрация 
22.04.2019г. 14:39ч. 

Общ стойност на 

проекта в лв. 

117 656.00 

Общ размер на 

БФП в лв. 

117 656.00 

Общ размер на 

съфинансиране лв. 

117 656.00 

 

4. Разпределение на проектните предложения на етап ОАСД. 

Оценителната сесия започна своята работа на 25.04.2019г., след като всички членове на 

КППП подписаха декларация за липса на конфликт на интереси, безпристрастност и 

поверителност.  

Разпределението на проектното предложение за оценка на АСД е извършено автоматично 

през ИСУН 2020 и е както следва: 
 

Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

Община 

Исперих 

Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности в Община 

Исперих 

BG05M9OP001-2.033-

0001 

 

Моазес Джевдет Мехмед 

Диана Неделчева 

Бебенова-Николова 

СНЦ „НЧ 

Рома – Вазово 

-2007“ с. 

Вазово 

Овластяване на 

жените от уязвимите 

общности чрез 

разширяване на 

мрежата от Майчни 

центрове в Община 

Исперих 

BG05M9OP001-2.033-

0002 

 

Моазес Джевдет Мехмед 

Надежда Друмева Бобчева 
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  5. Извършване на оценка за административно съответствие и допустимост. 

На етап извършване на оценка за административно съответствие и допустимост на 

проектните предложения, по време на оценителна сесия по процедура: BG05M9OP001-2.033 

– МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ постъпиха писма за оттегляне на 

проектни предложения от: 

1. Община Исперих - проектно предложение с вх. № BG05M9OP001-2.033-0001, с 

наименование „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в 

Община Исперих“. Писмото е внесено в МИГ Исперих и има вх. № 47/ 13.05.2019г. 

2. CHЦ ,,Hapoдно читалище Рома - Вазово - 2007г. - проектно предложение с вх. № 

BG05M9OP00I-2.033-0002, ,,Oвластяване на жените от уязвимите общности чрез 

разширяване мрежата от Майчини центрове". Писмото е внесено в МИГ Исперих и 

има вх. № 48/ 13.05.2019г. 

 

6. Резултати от проведена оценка за административно съответствие и допустимост.  
Няма извършена оценка. 

 

7. Констатации:  

След получаване на писмата за оттегляне, МИГ Исперих информира УО на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ за оттеглянето на проектите. В отговор, на 14.05.2019г., МИГ Исперих 

получи уведомление по e-mail, че проектни предложения: 

1. Община Исперих BG05M9OP001-2.033-0001 „Социално-икономическа интеграция 

на маргинализирани общности в Община Исперих“ 

и 

2. CHЦ ,,Hapoдно читалище Рома - Вазово - 2007г.“ BG05M9OP00I-2.033-0002 

,,Oвластяване на жените от уязвимите общности чрез разширяване мрежата от 

Майчини центрове" 

са оттеглени в ИСУН 2020. 

 

Членовете на КППП бяха уведомени за постъпилите писма и оттегляне на проектите. 

Оценителната сесия бе  прекратена. 

 

8. Решения:  

Решение 1: Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP002-

2.033 МИГ Исперих ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности“ прекратява оценителната сесия на следното основание:  

1. Постъпилите две проектни предложения са оттеглени в хода на оценителната 

сесия:   
- Община Исперих оттегли проектно предложение с вх. № BG05M9OP001-2.033-0001, 

с наименование „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

в Община Исперих“. Писмото е внесено в МИГ Исперих и има вх. № 47/ 13.05.2019г. 

- CHЦ ,,Hapoдно читалище Рома - Вазово - 2007г. - проектно предложение с вх. № 

BG05M9OP00I-2.033-0002, ,,Овластяване на жените от уязвимите общности чрез 

разширяване мрежата от Майчини центрове". Писмото е внесено в МИГ Исперих и 

има вх. № 48/ 13.05.2019г. 

 

Решение 2. Считано от 15.05.2019г., комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих ОПРЧР 2 „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности“ прекратява оценителната сесия, поради липса на 

обект на оценка. 

 

Изготвил: ........................................ 

Катя Георгиева Йорданова 



 4 

  

Членове на КППП: 

 

Емилия Иванова Германова 

Председател на КППП 

 

............................ 

 

 

Катя Георгиева Йорданова 

Секретар на КППП 

 

............................ 

 

 

Моазес Джевдет Мехмед  

външен експерт-оценител 

 

............................ 

 

 

Надежда Друмева Бобчева  

външен експерт-оценител 

 

............................ 

 

 

Диана Неделчева Бебенова-

Николова външен експерт-

оценител 

 

............................ 

 

 


