Приложение 2

Агенция за социално подпомагане

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА
ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

Проектните предложения се оценяват в съответствие с критериите, заложени в Целева
програма «Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020», наричана по- нататък
Програмата, и в съответствие с настоящата методика. Оценката се извършва от Оценителна
комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално
подпомагане. В съставът й се включва председател и нечетен брой членове. Всеки член на
оценителната комисия подписва Декларация за безпристрасност и липса на материален или
частен интерес между оценителя и кандидата.
Оценката на проектните предложения се извършва в сроковете предвидени в
Програмата.
Всяко заявление за финансиране се разглежда от двама оценители, независимо един от
друг, чрез попълване на оценителна таблица. Подписаните и датирани оценителни таблици са
част от документацията по програмата и се съхраняват в Дирекция „Международно
сътрудничество, програми и европейска интеграция“/ДМСПЕИ/ – Агенция за социално
подпомагане.
Всеки критерий в оценителната таблица се оценява с „ДА”,„НЕ” или „Н/П”
/неприложимо/.
За да бъде предложено за финансиране проектното предложение трябва да е получило
оценка „ДА” на всички критерии за оценка (за които е приложимо) от Таблицата за оценка.
Членовете на оценителната комисия могат
да препоръчат изискването на
допълнителна пояснителна информация от кандидата, необходима за оценка на проектното
предложение. Допълнителната информация се изисква от кандидата по електронен път чрез
посочените в проектното предложение електронни адреси. В искането се посочва и разумен
срок за представяне на исканата информация.
При установяване на технически пропуски – в изчисленията на разходите или пропуски от
друго естество, които не променят по същество проектното предложение на кандидата,
членовете на оценителната комисия може да предложат извършване на служебна корекция на
установените пропуски. В тези случаи кандидатите се уведомяват за извършените служебни
промени в резултат на установени технически пропуски.
Кореспонденцията с кандидатите се води от председателя на оценителната комисия по
електронен път, документира се и се съхранява в ДМСПЕИ, като част от документите по
програмата.
Оценката на проектното предложение е структурирана в две части- административна проверка и
оценка за съответствие с критериите на Програмата.
Проектните предложения се оценяват по реда на тяхното постъпване.
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За дата на подаване се счита датата, на която проекта е получил входящ номер в деловодната
система на АСП.
Оценката на проектното предложение се извършва в срок до 3 работни дни от датата на
подаването му .
Попълнените оценителни таблици се предават на председателя на оценителната комисия.
Председателят на оценителната комисия обобщава резултатите от оценката и предлага на
Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или упълномощено от него
лице одобрените проектни предложения за финансиране.
След одобрението на предложените за финансиране проектни предложения, одобрените
кандидати се уведомяват по електронен път и в срок до 3 работни дни се изготвя договор в
два еднообразни екземпляра. Подписаните от страна на АСП екземпляри се изпращат на
одобрените кандидати.

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Входящ номер на проектното
предложение
Община/район на община

ДА/НЕ/НП

РАЗДЕЛ
І. Административна проверка

ДА

НЕ

Н/П

забележка
Раздел І

Проектното предложение е подадено по реда и начина,
определен в Програмата
Проектното предложение е подадено в срок
Кандидатът е община или район на община в хипотезата на чл.
10 от ЗАТУ на РБ.
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на
представляващия кандидата – кмет на общината/района
Приложена е Декларация на кандидата
Декларацията на кандидата е попълнена и подписана с
електронен подпис на представляващия кандидата – кмет на
общината/района
Кандидатът участва само с едно проектно предложение по
програмата
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ІІ. Съответствие на проектното предложение

ДА

НЕ

Н/П

Кандидатът разполага с материална база и оборудване за
приготвяне на храната.
За посоченото място, в което ще се приготвя храната има
издадено удостоверение по чл. 12 от ЗХ.
Кандидатът разполага с технически и човешки ресурс,
транспортни средства и е създал подходяща организация за
доставка на храната по домовете на потребителите при спазване
на всички санитарно- хигиенни изисквания.
Кандидатът предвижда и предлага ясна организация за оказване
на съпътстваща подкрепа на представителите на целевата група
и разполага с човешки ресурс за да я реализира.
Броят на лицата от целевата група не надвишава максимално
допустимия брой, определен съгласно Програмата.
Лицата от целевата група са идентифицирани обективно въз
основа на проучване и от описанието е видно, че кандидатът
използва различни източници на информация за да достигне до
най- нуждаещите се лица.
Предвижданите критерии за подбор на представителите на
целевата група дават увереност, че приоритетно ще бъдат
обхванати най- нуждаещите се лица, засегнати в най- висока
степен от извънредната ситуация
Бюджетът е изчислен правилно спрямо предвидената
продължителност, определената финансова рамка и броят на
представителите на целевите групи.

Становище на оценителя

ДА

НЕ

Предлагам проектното предложение за финансиране
Стойност на финансирането /лв./
Оценката е извършена
от………………………………………………………………………..…,/трите имена, дата и подпис/
съгласно Заповед……………….../2020
Проверка на председателя на оценителната комисия
ДА
НЕ
3

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА
ИНТЕГРАЦИЯ“
2020

Приложение 2

Агенция за социално подпомагане

Таблицата за оценка е попълнена коректно, без технически пропуски
Предложението е оценено в съответствие с правилата и може да бъде
предложено за финансиране
Проверката е извършена
от………………………………………………………………………..…,/трите имена, дата и подпис/
съгласно Заповед……………….../2020
Контрол:
Прегледано от:………………………………………………………………………

4

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА
ИНТЕГРАЦИЯ“
2020

