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ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

от 

Оценителна комисия назначена с заповед № 162/21.06.2019 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-S3 

Оценителен доклад генериран в ИСУН № BG06RDNP001-19.228-S3-ST1 

 

Днес 31.07.2019 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-S3. 

 

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 1 брой както следва: 

- BG06RDNP001-19.228-0005 „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 
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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 

88 209,04 “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-

0005 

„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”. 

ОБЩИНА 

СЪРНИЦА 

18.06.201

9 09:42 

Регистр

ирано 

Не 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 60 
 

Общо одобрената Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 88 209,04 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! 
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Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения 

Място Кандидат Номер и наименование на проекта БФП-

лева 

Брой 

точки 

Основание за 

отхвърлянето 

      

Забележка: Няма проектни предложения попадащи в списъка на предложени за отхвърляне! 

 

Списък на оттеглени по време на оценката проектни предложения 

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

     

Забележка: Няма проектни предложения оттеглени по време на оценката! 
 

 

 

 

 

 

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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