
     
 

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА 

ПРОЕКТИ BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” И 

ОСНОВАНИЕТО ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ – ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ 

№ 
РЕГ. № НА ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ИСУН 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

КАНДИДАТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О
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) 

ОСНОВАНИЕ 

1. BG05SFOP001-3.003-0046 
ФОНДАЦИЯ  

„РИСК МОНИТОР“ 

Противодействие 

на организираната 

престъпност: 

Повишаване на 

ефективността на 

институционалнит

е политики. 

62.00 

Проектното предложение не отговаря на критериите за 

финансиране.  

Крайната оценка на проектното предложение по критерий 4 

„Бюджет и Финансова обосновка“ от раздел II. „Критерии за 

техническа и финансова оценка“ на Методиката за оценка на 

проектните предложения по процедурата - Приложение 8 към НК 

е 0 точки, което съгласно Методиката за оценка на проектните 

предложения и Насоките за кандидатстване по процедурата води 

до отхвърляне на проектното предложение.  

2.  BG05SFOP001-3.003-0077 
СДРУЖЕНИЕ 

„ЗАЕДНО ЗА УСПЕХ“ 

Разработване, 

обосноваване, 

промотиране и 

прилагане  на 

алтернативен 

метод за решаване 

на правни спорове 

в областта на 

данъчноосигурите

лното 

правоприлагане, 

31.00 

Проектното предложение не отговаря на критериите за 

финансиране.  

Общата крайна оценка на проектното предложение е под 

минималния праг от 60 т., заложен в Методиката за оценка 

проектните предложения – Приложение 8 към Насоките за 

кандидатстване и т. 22 „Ред за оценяване на проектните 

предложения“ от Насоките за кандидатстване по процедурата. 



     
при които се 

прилага способа 

„предварителна 

обезпечителна 

мярка“ 

3. BG05SFOP001-3.003-0045  

ФОНДАЦИЯ  

„ФОНД ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА – 

ИГА“ 

Инициатива за 

развитие на 

алтернативните 

методи за 

решаване на 

правни спорове в 

Съдебен регион 

Пазарджик 

Н/П 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 

12 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий № 3 по 

т. 2 „Критерии за оценка на административното съответствие 

и допустимостта на кандидата и партньора/ите“ от Раздел I. 

„Критерии за оценка на административно съответствие и 

допустимост“ на Методиката за оценка на проектните 

предложения по процедурата – Приложение 8 към НК.  

Кандидатът не разполага с необходимия финансов капацитет 

съгласно НК и Методиката за оценка. 

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-

upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-

kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema и 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-

c004-46f2-8816-f4ba5c925d00  

4. 
BG05SFOP001-3.003-0053  

 

СДРУЖЕНИЕ 

„ИНСТИТУТ ЗА 

ЕВРОПЕЙСКИ 

СТРАТЕГИИ И 

ПРАКТИКИ“ 

Гражданско 

наблюдение върху 

дейността на 

Специализирания 

наказателен съд и 

прокуратура 

Н/П 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 

24, подточка 4 от Насоките за кандидатстване (НК) и на 

критерий № 4 по т. 1 „Критерии за оценка на 

административното съответствие и допустимостта на 

проектното предложение“ и критерий № 3 по т. 2 „Критерии 

за оценка на административното съответствие и 

допустимостта на кандидата и партньора/ите“ от Раздел I. 

„Критерии за оценка на административно съответствие и 

допустимост“ на Методиката за оценка на проектните 

предложения по процедурата – Приложение 8 към НК.  

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-

upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-

kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema и 

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema


     
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-

c004-46f2-8816-f4ba5c925d00 

5. BG05SFOP001-3.003-0060  

СДРУЖЕНИЕ 

„НАЦИОНАЛЕН 

СЪЮЗ НА 

СИНДИЦИТЕ“ 

Изследване на 

причините за нe 

функциониране на 

правния институт 

„Оздравяване на 

предприятието” - 

проучване на 

обществените и 

институционални 

нагласи, анализ на 

съдебната 

практика и на 

конкретни 

производства в 

окръжните 

съдилища и 

изработване на 

предложения за 

мерки 6.за 

подобряване на 

ефективността на 

производството по 

оздравяване 

предприятието на 

длъжника по 

Глава 44 част IV 

от Търговския 

закон 

Н/П 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 8 

и 14 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерии № 9 и 

№ 13 по т. 1 „Критерии за оценка на административното 

съответствие и допустимостта на проектното предложение“ 

от Раздел I. „Критерии за оценка на административно 

съответствие и допустимост“ на Методиката за оценка на 

проектните предложения по процедурата – Приложение 8 към 

НК.  

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-

upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-

kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema и 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-

c004-46f2-8816-f4ba5c925d00 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00


     

6. BG05SFOP001-3.003-0071  
СДРУЖЕНИЕ 

„АКТИВНО 

ОБЩЕСТВО“ 

Достъп до 

правосъдие за 

хората с 

увреждания 

Н/П 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 

12 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий № 3 по 

т. 2 „Критерии за оценка на административното съответствие 

и допустимостта на кандидата и партньора/ите“ от Раздел I. 

„Критерии за оценка на административно съответствие и 

допустимост“ на Методиката за оценка на проектните 

предложения по процедурата – Приложение 8 към НК.  

Кандидатът не разполага с необходимия финансов капацитет, 

съгласно НК и Методиката за оценка. 

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-

upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-

kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema и 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-

c004-46f2-8816-f4ba5c925d00 

7. BG05SFOP001-3.003-0074  
СНЦ „СДРУЖЕНИЕ 

ЗА АНАЛИЗИ И 

ЕКСПЕРТИЗИ“ 

Модернизиране и 

усъвършенстване 

на уредбата и 

организация на 

експертизите 

Н/П 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 

14 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий № 9 по 

т. 1 „Критерии за оценка на административното съответствие 

и допустимостта на проектното предложение“ от Раздел I. 

„Критерии за оценка на административно съответствие и 

допустимост“ на Методиката за оценка на проектните 

предложения по процедурата – Приложение 8 към НК.  

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-

upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-

kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema и 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-

c004-46f2-8816-f4ba5c925d00 

8. BG05SFOP001-3.003-0075  

СДРУЖЕНИЕ 

„ЕНЕРГИЕН И 

ДУХОВЕН ЦЕНТЪР 

„ХРИЗАНТЕМА“ 

Алтернативни 

методи за 

решаване на 

правни спорове - 

граждански 

Н/П 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 8 

и т. 14 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерии № 

9 и № 13 по т. 1 „Критерии за оценка на административното 

съответствие и допустимостта на проектното предложение“ 

от раздел I. „Критерии за оценка на административно 

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00


     
контрол и добри 

практики в 

съдебната система 

съответствие и допустимост“ на Методиката за оценка на 

проектните предложения по процедурата – Приложение 8 към 

НК.  

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-

upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-

kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema и 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-

c004-46f2-8816-f4ba5c925d00 

9. BG05SFOP001-3.003-0078  
СДРУЖЕНИЕ 

„ИНИЦИАТИВИ И 

ИНОВАЦИИ“ 

Ефективен и 

адекватен способ 

за граждански 

контрол и 

подпомагане 

реформата в 

съдебната система 

с фокус съдебните 

заседатели 

Н/П 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 

12 от Насоките за кандидатстване (НК) и на критерий № 2 по 

т. 1 „Критерии за оценка на административното съответствие 

и допустимостта на проектното предложение“ от раздел I. 

„Критерии за оценка на административно съответствие и 

допустимост“ на Методиката за оценка на проектните 

предложения по процедурата – Приложение 8 към НК.  

Проектното предложение не е разглеждано, тъй като е второ 

подадено по време от един и същи кандидат в рамките на 

един и същи срок за кандидатстване. 

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-

upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-

kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema и 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-

c004-46f2-8816-f4ba5c925d00 

 

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

