
До Управителния съвет на  

„Местна инициативна група Високи Западни Родопи 

 - Борино - Доспат - Сърница“ 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

от 

Оценителна комисия назначена с заповед № 154/27.08.2018 г. за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.026 на “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура". 

Оценителна сесия № BG06RDNP001-19.026-S1 

Оценителен доклад генериран в ИСУН № BG06RDNP001-19.026-S1-PR3  

Днес 05.10.2018г. в офиса на МИГ град Доспат, ул. Орфей № 12 се събра комисията за подбор на проектни предложения и 

изготви настоящия Оценителен доклад по процедура № BG06RDNP001-19.026 на “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - 

Борино - Доспат - Сърница“ -подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура", оценителна сесия № BG06RDNP001-19.026-S1. 

Оценителна комисия в състав: 

1. Владимир Андреев Кехайов – Председател на КППП /без право на глас/; 

2. Радослав Петров Пържанов – Секретар на КППП /без право на глас/; 

 

членове на КППП с право на глас: 

1. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт - оценител /с право на глас/; 

2. Петя Харалампиева Георгиева – външен експерт  -оценител /с право на глас/; 

3. Антим Даринов Пържанов – оценител от колективния върховен орган /с право на глас/; 

Подадени проектно предложение 3 броя както следва: 

- № BG06RDNP001-19.026-0001 "Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за следните подобекти: - "Изграждане на 

многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат";- "Изграждане на многофункционална площадка 

за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. 

Змеица, община Доспат". 



- № BG06RDNP001-19.026-0002 „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и  двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се 

в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница”. 

- № BG06RDNP001-19.026-0003 "Реконструкция и рехабилитация на общински път "Тешел-Буйново-Кожари" от о.т. 280 до о.т. 311 и 

улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191" 

 След извършени два етапа на оценка на проектните предложения, беше наложено частично одобрение на един от разходите по 

проектно предложение № BG06RDNP001-19.026-0003 "Реконструкция и рехабилитация на общински път "Тешел-Буйново-Кожари" от 

о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191", както следва:  

Основание: Констатиран бе завишен процент на общите разходи (разходи за изготвяне на работен проект) спрямо разходите за СМР за 

подобект път "Тешел-Буйново-Кожари". Получено беше предложение от кандидата, след запитване от КППП, разходът в размер на 

16`680.00 лева - обща стойност за изработване на работен проект да бъде поделен, като размерът на безвъзмездната финансова помощ 

бъде определен на 12`879.00 лева, а разликата от 3`801.00 лева да остане за собствен принос. Коригирани са т.5 "Бюджет", бюджетен 

ред 6.3. "Разходи за изготвяне на работен проект: път "Тешел-Буйново-Кожари", общ. Борино" като размерът на БФП стане 12`879.00 

лева. Корекцията на конкретния разход не води до невъзможност за изпълнение на целите на проекта или до подобряване на 

качеството на проектното предложение. 

Общото класиране на проектните предложения е в следните списъци: 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения с по-голям или равен брой точки от 10 и класирани в 

ИСУН в следния ред: 

Поре

ден 

номе

р Статус 

Одобрено 

БФП (лв.) Процедура Номер на ПП Наименование Кандидат 

Дата на 

регистрация Статус 

Анулирано 

класиране Обобщена оценка 

1 Одобрено 391 042,10 “Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи - 

Борино - Доспат - Сърница“ - 

подмярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура" 

BG06RDNP001-

19.026-0001 

"Изграждане на 

спортна 

инфраструктура в 

община Дос... 

ОБЩИНА 

ДОСПАТ 

14.08.2018 

14:35 

Регистрирано Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да  

ТФО Да 60 
 

2 Одобрено 381 267,94 “Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи - 

Борино - Доспат - Сърница“ - 

подмярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването 

BG06RDNP001-

19.026-0002 

„Основен ремонт и 

цялостно 

обновяване на 

сградата ... 

Община 

Сърница 

23.08.2018 

09:30 

Регистрирано Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС Да  



Поре

ден 

номе

р Статус 

Одобрено 

БФП (лв.) Процедура Номер на ПП Наименование Кандидат 

Дата на 

регистрация Статус 

Анулирано 

класиране Обобщена оценка 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура" 

Д 

ТФО Да 50 
 

3 Одобрено 381 579,76 “Местна инициативна група 

Високи Западни Родопи - 

Борино - Доспат - Сърница“ - 

подмярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура" 

BG06RDNP001-

19.026-0003 

"Реконструкция и 

рехабилитация на 

общински път 

"Те... 

ОБЩИНА 

БОРИНО 

24.08.2018 

15:24 

Регистрирано Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да  

ТФО Да 30 
 

 

Общо одобрената Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 1 153 889,80 лева. 

Списък на резервните проектни предложения 

 

Място Кандидат Номер и найменование на 

проекта 

БФП-лева Брой точки 

- - - - - 

 

Забележка: Няма проектни предложения попадащи в списъка на резервните проектни предложения! 

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения 

 

Място Кандидат Номер и 

найменование на 

проекта 

БФП-

лева 

Брой 

точки 

Основание за 

отхвърлянето 

- - - - - - 



 

Забележка: Няма отхвърлени проектни предложения!  

 

Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения 

 

Място Кандидат Номер и найменование на 

проекта 

БФП-лева Брой точки 

- - - - - 

 

Забележка: Няма проектни предложения оттеглени по време на оценката! 

 

Оценителната комисия предлага за разглеждане и одобрение на настоящия доклад от Управителния съвет на „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи- Борино - Доспат - Сърница“.  

 

Оценителна комисия: 

 

Съгласно чл.2, ал.2 от Закона за защита на личните данни МИГ не следва да публикува лични 

данни . 

 


