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Извадка от Протоколи № 2 и 3 на Комисията за подбор на проектни предложения по 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.013 

Мярка 9: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. 

роми, мигранти и др.“ от Стратегия за ВОМР на „МИГ Поморие“ с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, назначена със 

Заповед № 5/24.04.2018 г. от г-н Стойчо Марков - Представляващ „ЗОИ-КЛИМА” ЕООД 

- Член на УС на СНЦ “МИГ Поморие” на основание нотариално заверено пълномощно 

от 23.04.2018 г. 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

I. Оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения:  

  

В резултат на Обобщена оценка за АСД – извършена на 28.05.2018 г. от председателя и 

секретаря на комисията, двете проектни предложения преминават на етап Техническа и 

финансова оценка. 

  

Рег. № на 

проектното 

предложение 

Име на кандидата Дата Заключение след оценка за 

АСД: 

BG05M9OP001-

2.013-0001 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

(Булстат: 000057179) 

22.05.2018 Допълнително изисканите 

документи и информация са 

подадени в срок. Проектното 

предложение отговаря на 

критериите за административно 

съответствие и допустимост и 

може да премине на следващ 

етап на оценка. 

BG05M9OP001-

2.013-0002 

Сдружение 

„РЕГИОНАЛНО 

СДРУЖЕНИЕ ЗА 

ЗАЩИТА НА 

ЖИВОТНИТЕ - гр. 

Поморие” (Булстат: 

176609898) 

28.05.2018  

Проектното предложение 

отговаря на критериите за 

административно съответствие и 

допустимост и може да премине 

на следващ етап на оценка. 
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II. Техническа и финансова оценка на проектните предложения (ТФО). Заключение: 

 

 

Рег. № на 

проектното 

предложение 

Име на кандидата Наименование 

на проектното 

предложение 

Обобщена 

оценка 

Одобрена 

безвъзмездна 

финансова 

помощ в лв. 

BG05M9OP001-

2.013-0002 

Сдружение 

„РЕГИОНАЛНО 

СДРУЖЕНИЕ ЗА 

ЗАЩИТА НА 

ЖИВОТНИТЕ - гр. 

Поморие” (Булстат: 

176609898) 

„Кампания за 

повишаване 

информираността 

относно 

социалните и 

здравните права и 

насърчаване 

включването в 

изпълнението на 

местни политики 

на 

маргинализирани 

общности в 

община 

Поморие“ 

82 99 990.00 

BG05M9OP001-

2.013-0001 

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

(Булстат: 

000057179) 

„Създаване на 

центрове за 

социално 

включване на 

маргинализирани 

общности на 

територията на 

Община 

Поморие“ 

71 289 982.00 

ОБЩО    389 972.00 

 

 

 

 

 


