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ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

от 

Оценителна комисия назначена с заповед № 160/22.03.2019 г. за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.228 

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 № BG06RDNP001-19.228-S2 

Оценителен доклад генериран в ИСУН № BG06RDNP001-19.228-S2-ST1 

Днес 13.05.2019 г. в офиса на МИГ град Доспат, ул. Орфей № 12 се събра комисията за подбор на проектни предложения и изготви 

настоящия Оценителен доклад по процедура № BG06RDNP001-19.228 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 № BG06RDNP001-19.228-S2. 

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 проектни предложения 4 броя както следва: 

- № BG06RDNP001-19.228-0001 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с. Борино, Община 

Борино"; 

- № BG06RDNP001-19.228-0002 „Доставка на оборудване за цифровизация на местният бит, култура и фолклор за обект Изложбена зала 

- „Етнографска експозиция” на СНЦ Био – Б-Еко”; 

- № BG06RDNP001-19.228-0003 "Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите 
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към тях на територията на община Доспат"; 

- № BG06RDNP001-19.228-0004 „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени 

услуги, кв. 47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница”. 

 

След извършени два етапа на оценка на проектните предложения оценителите направиха общо класиране на проектните предложения и 

следните списъци с проектни предложения: 

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

следния ред: 

Поред

ен 

номер 

Стат

ус 

Одобрено 

БФП (лв.) 

Процедура Номер 

на ПП 

Наименование Кандидат Дата на 

регистра

ция 

Статус Анул

ирано 

класи

ране 

Обобщена оценка 

1 Одоб

рено 

107 500,00 “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" 

BG06RD

NP001-

19.228-

0001 

„Реконструкция и 

рехабилитация на 

улица „Персенк“ от 

о.т. 185, 91, 97, 27 

до 115 в с.Борино, 

Община Борино" 

ОБЩИНА 

БОРИНО 

12.03.201

9 17:51 

Регистр

ирано 

Не 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 60 
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2 Одоб

рено 

97 697,70 “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" 

BG06RD

NP001-

19.228-

0003 

"Реконструкция и 

рехабилитация на 

нови и 

съществуващи 

улици, 

съоръженията и 

принадлежностите 

към тях на 

територията на 

община Доспат" 

ОБЩИНА 

ДОСПАТ 

20.03.201

9 08:28 

Регистр

ирано 

Не 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 60 
 

Общо одобрената Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 205 197,70 лева. 

 

Списък на резервните проектни предложения 

Място Кандидат Номер и наименование на проекта БФП-лева Брой точки 

- - - - - 

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

 

Списък на отхвърлените проектни предложения 

Място Кандидат Номер и наименование на проекта БФП-

лева 

Брой 

точки 

Основание за 

отхвърлянето 

1 СДРУЖЕНИЕ "БИО - Б - 

ЕКО" (Булстат: 120526197) 

-BG06RDNP001-19.228-0002 „Доставка на оборудване за 

цифровизация на местният бит, култура и фолклор за обект 

Изложбена зала - „Етнографска експозиция” на СНЦ Био –Б-

Еко” 

193 496.16 - -посочени са 

под таблицата 

Мотиви и основания  за отхвърлянето: 
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- Представен е договор за наем на недвижим имот, в който ще се изпълни инвестицията. Договорът е сключен между кандидата - 

СНЦ "БИО - Б - ЕКО" (наемател) и НЧ "Обнова - 1939" (наемодател). Договорът е със срок от 8 години, течащи от 01.01.2019 г., но НЕ е 

вписан в Агенцията по вписванията. В отговор  на кандидата от 19.04.2019 г. не е представен вписан договор в Агенция по вписванията, а е 

приложен Акт за публична общинска собственост № 28 от 08.03.2012 г., съгласно който собственик на имота, в който ще се изпълни 

инвестицията е Община Борино. Налице е несъответствие - договорът за наем е сключен с НЧ "Обнова - 1939", а реален собственик на имота 

е Община Борино. В чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост се определя реда за сключване на договори за наем на обекти 

публична общинска собственост. 

- Представено е Разрешение за поставяне № 21 от 13.12.2016 г. В комуникация с кандидата е изискана информация, че не са 

постъпили обжалвания за издаденото разрешение, в отговор от 19.04.2019 г. такава информация не е представена. Съгласно §11 от Закона за 

устройство на територията, във връзка с чл. 67 от Закона за собствеността, възможностите да строиш или поставиш елементи върху чужда 

собственост се погасяват с изтичането на 5-годишен период, освен ако не е посочен друг срок. В представеното Разрешение за поставяне не е 

посочен срок за валидност, т.е. то следва общия ред. Към датата на кандидатстване - 19.03.2019 г. от валидността на Разрешението за 

поставяне остават 2 години и 9 месеца. 

Проектното предложение НЕ отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост. Кандидатът не притежава правно 

основание за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане – в случай на 

кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или строително-монтажни работи, за които 

не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията „се представя договор за наем, вписан в Агенцията по 

вписванията”. 

Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения 

Мяст

о 

Кандидат Номер и наименование на проекта БФП-лева Брой точки 

1 ОБЩИНА СЪРНИЦА 

(Булстат: 176806228) 

 

-№ BG06RDNP001-19.228-0004 Ремонтно-възстановителни 

работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом 

и обществени услуги, кв. 47 по плана на гр. Сърница, 

Община Сърница 

90 099.17 - 

 

 

 

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

оценителната комисия. 
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