
 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

от   

Оценителна комисия назначена със заповед № 168/01.06.2022 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-S4 

Оценителен доклад генериран в ИСУН № BG06RDNP001-19.228-S4-RR2 

Днес 02.08.2022 г. в офиса на МИГ гр. Доспат, ул. ”Орфей” №12 се събра комисията за подбор на проектни предложения и 

изготви настоящия Оценителен доклад по трети прием по процедура № BG06RDNP001-19.228 на “Местна инициативна група Високи 

Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ – по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура", оценителна сесия № BG06RDNP001-19.228-S4. 

Оценителна комисия в състав: 

1. ================= – Председател на КППП /без право на глас/; 

2. ================= – Секретар на КППП /без право на глас/; 

членове на КППП с право на глас: 

1. ================= – външен експерт - оценител /с право на глас/; 

2. ================= – външен експерт – оценител /с право на глас/; 

3. ================= – оценител от колективния върховен орган /с право на глас/; 

Подадени проектни предложения, както следва: 

-  № BG06RDNP001-19.228-0006 „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. 

Сърница“. 

-  № BG06RDNP001-19.228-0007 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Училищна“ от имот № 849 до имот № 286 (участък: 

км.0+000 до км.0+083.37) в с. Борино, улица от о.т. 60 до о.т. 69 (участък: км.0+000 до км.0+241.78 ) в с. Ягодина и улица от о.т. 65 до 

о.т. 4 (участък: км.0+000 до км.0+141.80) в с. Буйново на територията на Община Борино“. 

- № BG06RDNP001-19.228-0008 “Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 - км 0+320 и 

съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат.” 

 След направените два етапа на оценка на проектните предложения и на база изготвените протоколи съответно на етап на 

оценка АСД и ТФО, оценителите направиха общо класиране на проектните предложения. 



Списък на предложените за финансиране проектни предложения с по-голям или равен брой точки от 10, както следва: 

Пореден 

номер 

Статус Одобрено 

БФП 

(лв.) 

Процедура Номер на ПП Наименование Кандидат Дата на 

регистрация 

Обобщена оценка 

1 Одобрено 278 903,48 “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-

19.228-0007 

„Реконструкция и 

рехабилитация на улица 

„Училищна“ от имот № 

849 до имот № 286 

(участък: км. 0+000 до 

км. 0+083.37) в с. Борино, 

улица от о.т. 60 до о.т. 69 

(участък: км. 0+000 до 

км.0+241.78 ) в с.Ягодина 

и улица от о.т. 65 до о.т. 4 

…. 

ОБЩИНА 

БОРИНО 

31.05.2022 

10:33 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 60 
 

2 Одобрено 236 199,97 “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-

19.228-0008 

“Реконструкция и/или 

рехабилитация на Улица 

от ДАП до главен път 

/III-197/ км 0+070 - км 

0+320 и съоръженията и 

принадлежностите към 

нея на територията на гр. 

Доспат, община Доспат.” 

ОБЩИНА 

ДОСПАТ 

31.05.2022 

16:56 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 60 
 

3 Одобрено 226 945,05 “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-

19.228-0006 

„Ремонт на ОУ „Г. С. 

Раковски“ – с. Медени 

поляни, в УПИ-I-

Училище , кв.7, с. 

Медени поляни, общ. 

Сърница“ 

ОБЩИНА 

СЪРНИЦА 

31.05.2022 

08:47 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 10 
 

 

 



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 предложените за отхвърляне проектни предложения 

 

 

Място Кандидат Пореден номер в ИСУН  и 

наименование на проекта 

Етап на 

отхвърляне 

Основание за 

отхвърляне 

- - - - - 

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

 

Списък на оттеглените проектни предложения 

 

Място Кандидат Пореден номер в ИСУН  и 

наименование на проекта 

Етап на оттегляне  Основание за 

оттеглянето 

- - - - - 

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

 

 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 в състав: 

 

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

комисия. 

 


