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Списък на КППП на проектни предложения, които не се допускат до етап техническа и финансова оценка /ТФО/ на първи прием 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". 

 

№ Кандидат Наименование на проектното предложение Номер на проектното 

предложение 

Преминава: 

ДА/НЕ 

1. СДРУЖЕНИЕ "БИО 

- Б - ЕКО" 

„Доставка на оборудване за цифровизация на местният 

бит, култура и фолклор за обект Изложбена зала - 

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

BG06RDNP001-19.228-0002 НЕ 

 

Мотивите с които КППП отхвърля на етап АСД и не допуска до по нататъшно разглеждане проектното предложение на 

кандидата Сдружение "Био - Б - Еко" са следните:  

- 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 01.01.2019г., но НЕ е вписан в 

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

Акт за публична общинска собственост № 28 от 08.03.2012г., 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 13.12.2016г. В комуникация с кандидата е изискана информация, че не са постъпили 

обжалвания за издаденото разрешение, в отговор от 19.04.2019г. 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 - 19.03.2019г. от валидността на Разрешението за поставяне остават 2 

години и 9 месеца. 

http://www.borino-dospat.com/
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 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”. 
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