
Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в 

образование и заетост“ 

Решение 1:  За извършването на коректна оценка за административно 
съответствие и допустимост на проектното предложение: BG05M9OP001-1.082-
0001 „Образование и заетост за младежите на община Аксаково“, Председателят 
на КППП следва да осъществи комуникация с кандидата, като изиска посочената 
в оценителните листове допълнителна информация/документация. 

Решение 2:  За извършването на коректна оценка за административно 
съответствие и допустимост на проектното предложение: BG05M9OP001-1.082-
0002 „Повишаване на квалификацията, възможността за включване в заетост и 
самостоятелна заетост  на безработни младежи", Председателят на КППП следва 
да осъществи комуникация с кандидата, като изиска посочената в оценителните 
листове допълнителна информация/документация. 

Решение 3:  За извършването на коректна оценка за административно 
съответствие и допустимост на проектното предложение: BG05M9OP001-1.082-
0003 „Инвестиции в образование и заетост на Трейс Строй ЕООД“, Председателят 
на КППП следва да осъществи комуникация с кандидата, като изиска посочената 
в оценителните листове допълнителна информация/документация. 

Решение 4: На основание взетите решения 1-3 по настоящият протокол, 
председателя на комисията за подбор на проектни предложения по процедура 
BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и 
заетост“, следва да осъществи комуникация с кандидатите за предоставяне на 
допълнителна информация/документация с цел извършването на коректна 
оценка за административно съответствие и допустимост на постъпилите 
проектни предложения, в съответствие с правилата за работата на комисия при 
подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР, Утвърдени съгласно Решение от 
Протокол №17/20.08.2019 г. на УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 

Решение 5: В съответствие с попълнените в ИСУН 2020 оценителни листи и 
коментарите посочени в поле „Забележка“ при  извършване на оценка за 
административно съответствие и допустимост, комисията одобрява проект 
BG05M9OP001-1.082-0001 „Образование и заетост за младежите на община 
Аксаково“, комисията счита, че проектното предложение отговаря на критериите 
за административно съответствие и допустимост и следва да премине на следващ 
етап Техническа и финансова оценка. 

Решение 6: В съответствие с попълнените в ИСУН 2020 оценителни листи и 
коментарите посочени в поле „Забележка“ при  извършване на оценка за 
административно съответствие и допустимост, комисията одобрява проект 
BG05M9OP001-1.082-0002 „Повишаване на квалификацията, възможността за 
включване в заетост и самостоятелна заетост  на безработни младежи", 
комисията счита, че проектното предложение отговаря на критериите за 
административно съответствие и допустимост и следва да премине на следващ 
етап Техническа и финансова оценка. 



Решение 7: В съответствие с попълнените в ИСУН 2020 оценителни листи и 
коментарите посочени в поле „Забележка“ при  извършване на оценка за 
административно съответствие и допустимост, комисията одобрява проект 
BG05M9OP001-1.082-0003 „Инвестиции в образование и заетост на Трейс Строй 
ЕООД“, комисията счита, че проектното предложение отговаря на критериите за 
административно съответствие и допустимост и следва да премине на следващ 
етап Техническа и финансова оценка. 

Решение 8: „Образование и заетост за младежите на община Аксаково” с 
регистрационен № BG05M9OP001-1.082-0001 преминава етап техническа и 
финансова оценка. Комисията одобрява проектното предложение и предлага да 
бъде финансирана БФП в размер на  352 942,13 лева.  

Решение 9: Проект: „Повишаване на квалификацията, възможността за 
включване в заетост и самостоятелна заетост  на безработни младежи", с 
регистрационен                         № BG05M9OP001-1.082-0002 преминава етап 
техническа и финансова оценка. Комисията одобрява проектното предложение и 
предлага да бъде финансирана БФП в размер на 161 910,06 лева.  

Решение 10: Проект: „Инвестиции в образование и заетост на Трейс Строй 
ЕООД“, с регистрационен № BG05M9OP001-1.082-0003 не преминава етап 
техническа и финансова оценка, тъй като не отговаря на критерий 1 и критерий 
2 от група I "Оперативен капацитет" от Критериите за техническа и финансова 
оценка. 


