КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА
за получени заявления за участие в избора на представители на юридически лица с
нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в
състава на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство за
програмен период 2021-2027 г.
I.

КАНДИДАТ

1.

Наименование:

2.

Група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 3, ал 3,
т. 19 от ПМС №142 от 2019 г.:
ГРУПИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ

Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените,
недискриминацията и равните възможности
Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането
на маргинализираните групи
Екологични организации
Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата
Организации на местните инициативни групи и местните инициативни
рибарски групи за изпълнение на подхода "Водено от общностите местно
развитие"

II. ТАБЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА
КРИТЕРИИ
1. Заявлението подадено ли е в срока, определен в поканата?
2. Лицето подало ли е само едно заявление?
3. Заявлението и приложенията към него подадени ли са в
съответствие с изискванията в поканата?
4. Приложено ли е решение за първоначална съдебна
регистрация и удостоверение за актуално състояние (в
случай че не е посочен ЕИК)?
5. Приложена ли е декларация по т 4, буква „в“ от
Приложение № 1 към чл.5, ал. 4 от ПМС №142/2019 г.?
6. Вписано ли е юридическото лице с нестопанска цел, за
осъществяване на общественополезна дейност, в
регистъра за ЮЛНЦ най-малко 2 години към момента на
подаване на заявлението за участие в процедурата за
избор?

ДА

НЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

7. Налице ли е съответствие между формулираните цели на
организацията-кандидат и посочената в заявлението група
по чл.3, ал. 3, т. 19 от ПМС №142/2019 г.?
8. Приложен ли е списък с описание на изпълняваните
проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 5, ал. 1,
т. 3 от ПМС № 142/2019 г.?
9. Приложени ли са документи, доказващи изпълнението на
критериите по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПМС №142/2019 г.?
10. Има
ли
лицето
опит
в
разработване/
изпълнение/мониторинг
или
оценка
на
стратегии/програми или политики?
11. Приложен ли е списък с описание на изпълняваните
проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 5, ал. 1,
т. 4 от ПМС №142/2019 г.? **
12. Приложени ли са документи, доказващи изпълнението на
критериите по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПМС №142/2019 г.? **
13. Има
ли
лицето
опит
в
разработването/изпълнението/мониторинга или оценката
на
Националната
стратегическа
референтна
рамка/Споразумението за партньорство/ програми или
проекти, съфинансирани със средства от Европейския
съюз? **
14. В юридическото лице членуват ли поне 3 местни
инициативни групи и/или местни инициативни рибарски
групи, действащи и активно осъществяващи целите си не
по-малко от 1 година към момента на подаване на
заявлението за участие в процедурата за избор?*

Коментари:
Заключение:

ЕКИП ЗА ПРОВЕРКА:
Име и длъжност

Подпис

* Прилага се само за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 19, буква "д" от ПМС №142/2019 г.
** Прилага се само за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 19, букви „а“ – „г“ от ПМС №142/2019 г.
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