
   

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ 
ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА  

ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.019 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НАИМЕНОВАНИЕ: 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”, 

ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ) 
 

Съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ1 и чл. 18, ал. 4 от ПМС № 162/2016 г.2 кандидатите, чиито проектни предложения 
не се допускат до техническа и финансова оценка, могат да подадат писмени възражения пред ръководителя на Управляващия 
орган на ОПДУ в едноседмичен срок от съобщаването чрез ИСУН3.  

За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс чрез 
ИСУН. Съгласно чл. 13 от Наредбата за ИСУН4 съобщението се счита за получено от Кандидата с изпращането му в ИСУН.  

Възражение се подава от кандидатите чрез ИСУН, по един от следните начини:  
1. Възражението се подписва на хартиен носител, сканира се и се прикачва като отговор до оценителната комисия 

в модул „Проектно предложение“- „Въпроси от комисията“ в ИСУН; или  

                                                 
1 Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 
2 Постановление № 162 на Министерския съвет от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
3 Съгласно чл. 13 от Наредбата за ИСУН съобщаването се извършва само посредством ИСУН. 
4 Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН 
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2. Възражението се подписва с електронен подпис и се прикачва като отговор до оценителната комисия в модул 
„Проектно предложение“- „Въпроси от комисията“ в ИСУН.  

Възражението следва да е подписано от законния представител на кандидата или от оправомощено за целите на 
подаването на възражението лице, като в този случай заедно с възражението се представя и документът за оправомощаване.  

С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално 
представеното проектно предложение и/или не са били допълнително изискани от оценителната комисия по реда на чл. 18, ал. 
2 от ПМС № 162/2016 г. и представени от кандидата в указания от комисията срок. Не се разглежда възражение, подадено след 
изтичането на определения за подаването му чрез ИСУН срок или от лице, различно от законния представител на кандидата 
или оправомощено за целите на подаването на възражението лице. За дата на подаване на възражението се счита датата на 
изпращането му в ИСУН.  
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BG05SFOP001-2.019-
0034 
 
„Повишаване на 
квалификацията чрез 
провеждане на 
специализирани 
обучения на РИОСВ гр. 
Плевен“ 

РЕГИОНАЛНА 
ИНСПЕКЦИЯ ПО 
ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ВОДИТЕ 
ГРАД ПЛЕВЕН 

Проектното предложение не отговаря на Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие и допустимостта на проектното предложение и кандидата от 
Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата – Приложение 5 към Насоките 
за кандидатстване по процедурата.  

При оценката са установени нередовности на прикачената в Раздел 12 от Формуляра за 
кандидатстване Декларацията на кандидата (по образец – Приложение 2 към Насоките за 
кандидатстване).  

Съгласно предвидените действия по Критерий № 8, със съобщения от 24.02.2020 г. и 06.03.2020 г., 
изпратени чрез ИСУН, от Кандидата е изискано отстраняването на нередовностите на документа. 
В предоставените срокове Кандидатът не е представил чрез ИСУН Декларация на кандидата с 
отстранени нередовности. 

Съгласно предвидените действия по Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие и допустимостта на проектното предложение и кандидата от 
Методиката, в случай на представяне на нередовен документ (Декларация на кандидата) или на 
непредставяне на редовен документ, в срок, определен от оценителната комисия, проектното 
предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 
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BG05SFOP001-2.019-
0048 
 
„Подобряване на 
специализираните 
знания и умения на 
служителите на РУО-
Ямбол“ 
 

РЕГИОНАЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО 
– ГРАД ЯМБОЛ 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 22, подточка 1 от Насоките за 
кандидатстване по процедурата и на Критерий № 9 от Критериите за оценка на 
административното съответствие и допустимостта на проектното предложение и кандидата от 
Методиката за оценка на проектните предложения по процедурата – Приложение 5 към Насоките 
за кандидатстване.  

Прикачената в Раздел 12 от Формуляра за кандидатстване Финансовата обосновка (по образец – 
Приложение 1 към Насоките за кандидатстване) е изцяло непопълнена. 

Съгласно предвидените действия по Критерий № 9 от Критериите за оценка на 
административното съответствие и допустимостта на проектното предложение и кандидата от 
Методиката, в случай на липсваща или изцяло непопълнена финансова обосновка, същата не се 
изисква от Кандидата и проектното предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 
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BG05SFOP001-2.019-
0061 
 
„Подобряване на 
специализираните 
знания и 
умения на служителите 
в Дом за медико- 
социални грижи за деца 
(ДМСГД) – Кърджали“ 

ДОМ ЗА 
МЕДИКО-
СОЦИАЛНИ 
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА 
– КЪРДЖАЛИ 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11 и т. 22, подточка 5 от Насоките за кандидатстване 
по процедурата и на Критерии № 1 и № 2 от Критериите за оценка на административното 
съответствие и допустимостта на проектното предложение и кандидата от Методиката за оценка 
на проектните предложения по процедурата – Приложение 5 към Насоките за кандидатстване. 

Домовете за медико-социални грижи за деца са лечебни заведения по смисъла на Закона за 
лечебните заведения, в които медицински и други специалисти осъществяват продължително 
медицинско наблюдение и специфични грижи за деца. Лечебните заведения не попадат в нито 
една от трите групи администрации на изпълнителната власт, посочени като допустими кандидати 
в т. 11 от Насоките за кандидатстване. В този смисъл Дом за медико-социални грижи за деца – 
Кърджали не се явява допустим кандидат съгласно т. 11 от Насоките за кандидатстване по 
процедурата. 

В допълнение, в Раздел 12 от Формуляра за кандидатстване не е прикачено писмо за подкрепа от 
първостепенния разпоредител с бюджет за Кандидата, а именно от министъра на 
здравеопазването, каквито са изискванията на т. 22, подточка 5 от Насоките за кандидатстване по 
процедурата. Съгласно предвидените действия по Критерий № 2 със съобщения от 24.02.2020 г. и 
06.03.2020 г., изпратени чрез ИСУН, от Кандидата е изискано представянето на писмо за подкрепа 
от първостепенния разпоредител с бюджет. В предоставените срокове Кандидатът не е представил 
чрез ИСУН изисканото писмо за подкрепа. 
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№ И НАИМЕНОВАНИЕ  
КАНДИДАТ  ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

Съгласно предвидените действия по Критерий № 1 от Критериите за оценка на 
административното съответствие и допустимостта на проектното предложение и кандидата от 
Методиката, тъй като кандидатът не е допустим, съгласно т. 11 от Насоките, проектното 
предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 

Съгласно предвидените действия по Критерий № 2 от Критериите за оценка на 
административното съответствие и допустимостта на проектното предложение и кандидата от 
Методиката, в случай на непредставяне на документа писмо за подкрепа в срок, определен от 
оценителната комисия, проектното предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 

 


