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ПРОТОКОЛ 
№ 150 / 04.05.2022г. 

от заседание на Управителния съвет  

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ 

 

Днес, 04.05.2022г., от 11:00 часа се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ – Белово, Септември, Велинград. Заседанието се проведе онлайн в платформата 

Zoom на основание чл.30, ал.2 и ал.3 от Устава на МИГ.  

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред. 

На заседанието присъстваха всички членове на УС. 

      За протоколчик бе избрана г-жа Николина Дечева. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Одобрение на Оценителен доклад от 29.04.2022г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-

2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград , назначена със Заповед № 70/17.03.2022г. 

 

По първа точка от дневния ред:  

Във връзка с чл. 44, ал. 3-6 на ПМС №161 от 2016г. Оценителната комисия за 

подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-

2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград предостави на Управителния съвет на МИГ за одобрение 

Оценителния доклад на Комисията. 

Всички присъстващи членове на УС подписаха декларации за наличие/липса на 

конфликт на интереси. 

Председателят на КППП г-н Александър Минов запозна членовете на УС с 

Оценителния доклад, в който подробно са описани получените проектни предложения, 

как е протекла оценката и по двата етапа – АСД и ТФО. Информира ги за комплексната 

оценка и полученото крайно класиране.  

Членовете на КППП се запознаха със Списъка на регистрираните проектни 

предложения. През срока на прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.592 

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-

2020г. с краен срок 16.03.2022г., 17:00 часа в ИСУН 2020 са регистрирани 6 /шест/ 

проектни предложения, които подлежат на разглеждане и оценка: 
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Номер 

по ред 
Проектно предложение № Кандидат 

Дата и час на 

регистрация 

1 
BG06RDNP001-19.592-

0001 

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 15.03.2022г. 

14:07ч. 

2 
BG06RDNP001-19.592-

0002 
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

15.03.2022г. 

16:07ч. 

3 
BG06RDNP001-19.592-

0003 
ОБЩИНА БЕЛОВО 

15.03.2022г. 

17:42ч. 

4 
BG06RDNP001-19.592-

0004 
ОБЩИНА БЕЛОВО 

15.03.2022г. 

20:50ч. 

5 
BG06RDNP001-19.592-

0005 

СДРУЖЕНИЕ 

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 

ЮНДОЛА 

16.03.2022г. 

13:39ч. 

6 
BG06RDNP001-19.592-

0006 

УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛСТВО ПГИТ 

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" 

16.03.2022г. 

16:33ч. 

 

Оценката протича на два етапа: 

 1/ Оценка на административното съответствие и допустимостта и  

2/ Техническа и финансова оценка. 

На заседание, проведено на 18.03.2022г. от 16:00ч. членовете на КППП, 

назначени със Заповед № 70/17.03.2022г. се запознаха с регистъра на постъпилите 

проектни предложения, съхраняван в ИСУН 2020. 

След като се запознаха с имената на кандидатите, подали проектни предложения 

по процедурата, председателят, секретарят и членовете с право на глас попълниха и 

подписаха декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност. 

Общо 6 броя проектни предложения са асоциирани към сесията за оценка на 

проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-

2020г.  

Членовете на КППП, съгласно Минималните изисквания за реда за оценка на 

проектни предложения и Заповед № 70 от 17.03.2022г. определиха за краен срок за 

работа на КППП – 29.04.2022г.  

На база извършената оценка на административното съответствие и 

допустимостта, членовете на оценителната комисия с право на глас констатираха, че в 6 

броя проектни предложения са налице липсващи документи и/или установени други 

нередовности.  
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Уведомленията за установени нередовности в процеса на разглеждане и оценка на проектните предложения са изпратени 

посредством информационната система ИСУН 2020 на електронните профили на кандидатите.  

 В установения от комисията срок са постъпили 3 (три) броя отговори от кандидати, а по останалите 3 (три) няма постъпил 

отговор. 

 

Поради установените нередовности и възникналата необходимост от провеждане на втора комуникация и респ. невъзможността 

на КППП да приключи работа в първоначално установения срок, на 28.04.2022г. бе проведено заседание на УС, на което бе взето 

решение № 264/28.04.2022г. за удължаване срока на работа на КППП с 3 работни дни и със Заповед №72/28.04.2022г. на председателя 

на УС на МИГ е удължен срокът за работа на КППП, като за краен срок за приключване на работа на КППП е определен 09.05.2022г. 

 

Рег. номер Наименование

12.04.2022 Изтекъл срок за отговор 12.04.2022 21.04.2022 12.04.2022 BG06RDNP001-19.592-0006

Изграждане на туристически информационен център 

на открито в двора на ПГИТ "Алеко Константинов"

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПГИТ "АЛЕКО 

КОНСТАНТИНОВ" Сдружение

12.04.2022 Приет отговор 12.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 12.04.2022 BG06RDNP001-19.592-0005

Ремонт на втори етаж на сграда 1 /идентификатор 

10450.143.1.4/ на ТД "Юндола" в гр. Велинград

Сдружение ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 

ЮНДОЛА

12.04.2022 Изтекъл срок за отговор 12.04.2022 21.04.2022 14.04.2022 BG06RDNP001-19.592-0004

Архитектурно осветление на паметника на Крум 

Велков и прилежаща туристическа инфраструктура. ОБЩИНА БЕЛОВО

12.04.2022 Изтекъл срок за отговор 12.04.2022 21.04.2022 14.04.2022 BG06RDNP001-19.592-0003

Закупуване на съоръжение за представяне на 

местното природно, културно и историческо 

наследство на община Белово ОБЩИНА БЕЛОВО

12.04.2022 Приет отговор 12.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 12.04.2022 BG06RDNP001-19.592-0002

"Инвестиции в туристическа инфраструктура в община 

Септември" Община Септември

12.04.2022 Приет отговор 12.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 12.04.2022 BG06RDNP001-19.592-0001

"Туристическа инфраструктура за отдих и почивка 

сред природата в община Септември" Община Септември

Дата на 

отговор

Дата на 

отваряне

Проектно предложение

Кандидат

Дата на 

създаване Статус

Дата на 

въпрос

Срок на 

отговор
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След извършената оценка АСД Оценителната комисия препоръчва следните 4 бр. проектни предложения да бъдат отхвърлени 

на този етап на оценка (да не бъдат допуснати до техническа и финансова оценка): 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001-

19.592-0003 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

Закупуване на 

съоръжение за 

представяне на 

местното 

природно, 

културно и 

историческо 

наследство на 

община Белово 

1. Установено е несъответствие или липсата на следните задължителни 

документи, които се подават на етап кандидатстване и тяхното непредставяне 

или некоректно представяне водят до отхвърляне на проектното предложение: 

1.1. Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни с 

подпис/и, печат и сканирана. (Приложение № 4 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Декларация по чл. 19 и 

20 от Закона за защита на личните данни с подпис/и, печат и сканирана. 

(Приложение № 4 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване), 

която не е относима към проектно предложение BG06RDNP001-19.592-0003 

„Закупуване на съоръжение за представяне на местното природно, културно и 

историческо наследство на община Белово“. В представената декларация е 

вписано наименованието на друго проектно предложение. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изисканата коректно попълнена 

Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни с подпис/и, 

печат и сканирана. (Приложение № 4 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). Съгласно Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

1.2. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие 
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върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за 

преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение 

по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по 

околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство 

на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона 

за водите. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил посочения документ. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът отново не е представил изискания от КППП 

документ.  Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след допълнителното им 

изискване по установения ред, документи не бъдат предоставени от кандидата 

или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.10 „За проекта са проведени 

съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, 

Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие 

със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за 

културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените 

територии за опазване на недвижимото културно наследство“ от III. група 

„Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са нарушени 

„Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно т.3, тъй 

като не са представени необходимите документи с които да бъде установено 

наличие на съответствие с критерия. 

1.3. Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, 

утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията 

за кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Анализ разходи-ползи 
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(финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор 

на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията за кандидатстване/Документи за 

попълване), но същият не е представен в цялост. В представения Анализ 

разходи-ползи липсва таблица Б1 Цели. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изискания от КППП коректно 

попълнен Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, 

утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията 

за кандидатстване/Документи за попълване). Съгласно Критерии и методология 

за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че 

след допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.9 „Представеният Анализ 

Разходи – ползи, вкл. във формат Excel е изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ и е попълнен съгласно изискванията“ от III. 

група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са 

нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно 

т.6, тъй като не е представен документа в съответствие с изискванията. 

1.4. Анализ разходи-ползи (финансов анализ) в електронен формат, 

изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение 

№ 7 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Анализ разходи-

ползи (финансов анализ) в електронен формат, изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 7 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът отново не е представен. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: 

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи 
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не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.9 „Представеният Анализ 

Разходи – ползи, вкл. във формат Excel е изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ и е попълнен съгласно изискванията“ от III. 

група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са 

нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно 

т.6, тъй като не е представен документа в съответствие с изискванията. 

1.5. Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП на 

представляващия/те кандидата, издадено не по-рано от един месец преди 

подаване на проектното предложение. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Удостоверение за 

наличие или липса на задължения от НАП на представляващия кандидата, 

издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът отново не е представен. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: 

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи 

не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

1.6. Удостоверение от общината по постоянен адрес за всички 

представляващи кандидата, издадени не по-рано от един месец преди подаване 

на проектното предложение. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Удостоверение от 

общината по постоянен адрес за представляващия кандидата, издадено не по-

рано от един месец преди подаване на проектното предложение. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът отново не е представен. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: 

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи 
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не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

2. Установено е неизпълнение на т.10 „За проекта са проведени 

съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, 

Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие 

със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за 

културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените 

територии за опазване на недвижимото културно наследство“ от III. група 

„Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са нарушени 

„Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно т.3, тъй 

като не е представено удостоверение за статута на обекта, предмет на 

инвестицията, като недвижима културна ценност. 

3. Установено е неизпълнение на т.11 „Проектите, които включват 

разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се 

придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ“ от 

III. група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са 

нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно 

т.7. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Разрешение за 

поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за 

разходи за преместваеми обекти. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът отново не е представен. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: 

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи 

не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

2 
BG06RDNP001-

19.592-0004 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

Архитектурно 

осветление на 

1. Установено е несъответствие или липсата на следните задължителни 

документи, които се подават на етап кандидатстване и тяхното непредставяне 

или некоректно представяне водят до отхвърляне на проектното предложение: 
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паметника на 

Крум Велков и 

прилежаща 

туристическа 

инфраструктура 

1.1. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие 

върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за 

преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение 

по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по 

околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство 

на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона 

за водите. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил посочения документ. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът отново не е представил изискания от КППП 

документ. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след допълнителното им 

изискване по установения ред, документи не бъдат предоставени от кандидата 

или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.10 „За проекта са проведени 

съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, 

Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие 

със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за 

културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените 

територии за опазване на недвижимото културно наследство“ от III. група 

„Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са нарушени 

„Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно т.3, тъй 

като не са представени необходимите документи с които да бъде установено 

наличие на съответствие с критерия. 

1.2. Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, 

утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията 
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за кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Анализ разходи-

ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изискания от КППП Анализ разходи-

ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). Съгласно Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.9 „Представеният Анализ 

Разходи – ползи, вкл. във формат Excel е изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ и е попълнен съгласно изискванията“ от III. 

група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са 

нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно 

т.6, тъй като не е представен документа в съответствие с изискванията. 

1.3. Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП на 

представляващия/те кандидата, издадено не по-рано от един месец преди 

подаване на проектното предложение. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Удостоверение за 

наличие или липса на задължения от НАП на представляващия кандидата, 

издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът отново не е представен. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: 

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи 
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не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

1.4. Удостоверение от общината по постоянен адрес за всички 

представляващи кандидата, издадени не по-рано от един месец преди подаване 

на проектното предложение. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Удостоверение от 

общината по постоянен адрес за представляващия кандидата, издадено не по-

рано от един месец преди подаване на проектното предложение. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът отново не е представен. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: 

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи 

не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

2. Установено е нарушение на т.14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“ и по конкретно условието, посочено по т.6 и т.8, тъй като: А) на етап 

кандидатстване: кандидатът не е представил Най – малко три съпоставими, 

независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, 

срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат 

на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в 

левове или евро с посочен ДДС. Б) В отговор на отправено искане за 

отстраняване на нередности/непълноти кандидатът не е представил 

необходимите документи за доказване на основателността на заложените в 

бюджета на проектното предложение разходи съгласно изискванията, посочени 

в т.14.2 от Условията за кандидатстване по процедурата. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: 

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи 

не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

Нарушени са изискванията посочени в т. 6 от т.14.2 „Условия за 
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допустимост на разходите“ в частта „Индикативните ценови предложения се 

набират по изпратено запитване за индикативна оферта.“. Предвид посочените 

факти, следва да се приеме, че при определяне обосноваността на заявения за 

финансиране разход към датата на подаване на проектното предложение са 

допуснати нарушения спрямо т. 6 „Обосноваността на заявения за финансиране 

разход към датата на подаване на проектното предложение се преценява чрез 

представяне на най-малко три съпоставими независими оферти. В случай че 

разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с референтни разходи 

на ДФЗ, то кандидатът следва да извърши пазарно проучване за гарантиране на 

пазарна цена на съответния актив/ услуга/ строителство. Пазарното проучване 

включва осигуряването на най-малко три съпоставими независими индикативни 

оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на 

валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на 

оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в 

левове или евро с посочен ДДС“ и т.8 „Кандидатите събират офертите по т. 7 

чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП, като 

публикуват на профила на купувача информация относно вида на инвестицията, 

която ще бъде заявена за финансиране, придружена от техническа 

спецификация с посочени минимални параметри или подробно описание на 

актива. Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който 

не може да бъде по-кратък от 5 работни дни“  от 14.2 „Условия за допустимост 

на разходите към Условията за кандидатстване. Предвид изложеното заявената 

сума от кандидата в бюджетен ред 1.1. СМР за осветление на паметник Крум 

Велков и прилежаща инфраструктура – 9 500,00 лева от т.5 "Бюджет" във 

Формуляра за кандидатстване следва да бъде премахната, тъй като не отговаря 

на условията за допустимост на разходите посочени в т.6 от т.14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“ към Условията за кандидатстване по настоящата 

процедура. В следствие на това, стойността на общите разходи по проектното 

предложение е 0.00 лева, тъй като кандидатът не е предвидил други разходи по 

проектното предложение. Поради тази причина е налице неизпълнение на 
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условието по т.8 „Общият размер на допустимите разходи по проекта е от 5 000 

лв. до 10 000 лв.“ от Група III Критерии за оценка на допустимостта на 

проекта”.  

3. Установено е неизпълнение на т.10 „За проекта са проведени 

съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, 

Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие 

със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за 

културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените 

територии за опазване на недвижимото културно наследство“ от III. група 

„Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са нарушени 

„Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно т.3, тъй 

като не е представено удостоверение за статута на обекта, предмет на 

инвестицията, като недвижима културна ценност. 

4. Установено е неизпълнение на т.13 „Проектът се изпълнява върху 

имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на 

кандидата, към проектите са приложени съответните документи, доказващи 

правото на ползване“ от III. група „Критерии за оценка на допустимостта на 

проекта“, поради което са нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ 

по т.13.2 и по конкретно т.4 от Условията за кандидатстване, тъй като не са 

представени необходимите документи с които да бъде установено правото на 

ползване на имота върху, който ще бъде изпълнявана дейността, а именно: А) 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Документ за собственост на 

земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за 

учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано 

от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР 

(когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху 

имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване 

на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната 

служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя - и регистриран 

в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на 
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земеделието, храните и горите, в случаите на обновяване на сгради и/или 

помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно 

Закона за устройство на територията; Б) в отговор на отправено искане за 

отстраняване на нередности/непълноти от кандидатът е изискано да представи 

документ, с който да бъде установено доказано право на ползване и документ не 

е представен. 

5. Установено е неизпълнение на т.18 „В случай на проект с инвестиции 

за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил 

документи съгласно ЗУТ“ от III. група „Критерии за оценка на допустимостта 

на проекта“. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил: А) Одобрен 

инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен 

проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона 

за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или 

заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 

съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в 

случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и 

когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен 

инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията; Б) 

Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ или 

становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на 

разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ; В) 

Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, 

заверени от правоспособно лице, включително и във формат Excel. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документите за доказване на съответствие с критерия не са 

представени. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след допълнителното им 

изискване по установения ред, документи не бъдат предоставени от кандидата 
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или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

3 
BG06RDNP001-

19.592-0005 

Сдружение 

ТУРИСТИЧЕ

СКО 

ДРУЖЕСТВО 

ЮНДОЛА 

Ремонт на втори 

етаж на сграда 1 

/идентификатор 

10450.143.1.4/ на 

ТД "Юндола" в 

гр. Велинград 

1. Установено е несъответствие или липсата на следните задължителни 

документи, които се подават на етап кандидатстване и тяхното непредставяне 

или некоректно представяне водят до отхвърляне на проектното предложение: 

1.1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец 

на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за кандидатстване/Документи за 

попълване) и сканирана и подписана. 

На етап кандидатстване кандидатът е представил посочения документ, в 

който не са попълнени колони K и L - интензитет на помощта и заявена 

субсидия. След проведена комуникация е представена коригирана Таблица за 

допустими инвестиции, в която сумата на инвестицията не кореспондира с тази, 

която е определена на база представените оферти и сумата посочена в Табл.1 на 

представения Анализ разходи-ползи. Съгласно Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

1.2. Декларация за нередности с подпис/и, печат и сканирана – прикачена 

в ИСУН 2020. (Приложение № 5 към Условията за кандидатстване/Документи 

за попълване). 

Декларацията се подписва и попълва от лице с право да представлява 

кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко 

физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от 

тях. 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Декларация за 

нередности с подпис/и, печат и сканирана – прикачена в ИСУН 2020. 

(Приложение № 5 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване) 

от представляващия, но не са представени Декларации от останалите членове на 

Управителния съвет на Сдружението. 
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След проведена комуникация са представени изисканите декларации от 

всички членове на Управителния съвет на Сдружението, които не съдържат 

всички изискуеми реквизити съгласно Условията за кандидатстване – липсва 

печат на представените декларации. Съгласно Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

1.3. Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, 

утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията 

за кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор 

на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията за кандидатстване/Документи за 

попълване), в който са установени непълноти и неясноти. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът е представил изискания от КППП Анализ разходи-

ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване), в който сумата на инвестицията, 

посочена на 1-ва стр. не кореспондира с тази, посочена в Табл.1 и не е посочено 

наименованието на проектното предложение. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: 

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи 

не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.9 „Представеният Анализ 

Разходи – ползи, вкл. във формат Excel е изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ и е попълнен съгласно изискванията“ от III. 

група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са 
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нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно 

т.6, тъй като не е представен документа в съответствие с изискванията. 

1.4. Анализ разходи-ползи (финансов анализ) в електронен формат, 

изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение 

№ 7 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ) в електронен формат, изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 7 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване), в който са установени непълноти и 

неясноти: Заложените по проекта разходи са само за СМР. Не са предвидени 

разходи за обзавеждане/оборудване и такива не са вписани в табл.2. на 

представения Анализ. От кандидата е изискано да разясни как обектът ще бъде 

въведен в експлоатация единствено след извършване на СМР. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът не е представен. Съгласно Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.9 „Представеният Анализ 

Разходи – ползи, вкл. във формат Excel е изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ и е попълнен съгласно изискванията“ от III. 

група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са 

нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно 

т.6, тъй като не е представен документа в съответствие с изискванията. 

2. Установено е неизпълнение на т.18 „В случай на проект с инвестиции 

за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил 

документи съгласно ЗУТ“ от III. група „Критерии за оценка на допустимостта 

на проекта“. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил: А) Одобрен 
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инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен 

проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона 

за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или 

заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 

съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в 

случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и 

когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен 

инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията; Б) 

Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ или 

становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на 

разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ; В) 

Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, 

заверени от правоспособно лице, включително и във формат Excel. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът е представил становище от главния архитект, че 

строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж. Не е представено 

заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 

съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в 

случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и 

когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен 

инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията. Не са 

представени Подробни количествени сметки за предвидените строително-

монтажни работи, заверени от правоспособно лице. Представена е 

количествено-стойностна сметка, заверена от правоспособно лице, която е 

идентична с количествено-стойностната сметка в избраната оферта, на база на 

която е определена стойността на разхода. Съгласно Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 
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проектното предложение се отхвърля. 

4 
BG06RDNP001-

19.592-0006 

УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛ

СТВО ПГИТ 

"АЛЕКО 

КОНСТАНТИ

НОВ" 

Изграждане на 

туристически 

информационен 

център на 

открито в двора 

на ПГИТ "Алеко 

Константинов" 

1. Установено е несъответствие или липсата на следните задължителни 

документи, които се подават на етап кандидатстване и тяхното непредставяне 

или некоректно представяне водят до отхвърляне на проектното предложение: 

1.1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец 

на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за кандидатстване/Документи за 

попълване) и сканирана и подписана. 

На етап кандидатстване кандидатът е представил посочения документ, в 

който са установени неясноти и непълноти: 1/ некоректно е попълнено поле 

"Приложим режим на държавни помощи /колона D/, като е посочено РДП1, а би 

следвало да е РДП0 - "непомощ"; 2/ попълнени са колони M и N за заявените 

разходи, като е отбелязано първо и второ междинно плащане. Съгласно 

Указанията в самата Таблица за допустими инвестиции: "При попълване на 

колони "Междинно плащане" следва да се има предвид, че междинно плащане е 

допустимо за одобрена обособена част от проекта и не повече от един път за 

проекти, за които няма публикувани наредби/насоки по съответните мерки по 

ПРСР 2014-2020." 3/ липсва дата и име на кандидата. 

След проведена комуникация и в определения срок кандидатът не е 

представил коректно попълнена Таблица за допустими инвестиции в 

електронен формат по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване) и сканирана и подписана. Съгласно 

Критерии и методология за оценка на проектните предложения – Приложение 

№ 15 от УК: В случай че след допълнителното им изискване по установения 

ред, документи не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не 

съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

1.2. Декларация към Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение 

№ 3 към Условията за кандидатстване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Декларация към 

Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение № 3 към Условията за 
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кандидатстване) от представляващия, но не е представена от останалите 

членове на Управителния съвет на Настоятелството. 

След проведена комуникация и в определения срок кандидатът не е 

представил Декларация към Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение 

№ 3 към Условията за кандидатстване) от всички членове на Управителния 

съвет на Настоятелството. Съгласно Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.3 „За кандидата не са налице 

обстоятелства за отстраняване в Декларация към Заповед № РД 09-359 от 

27.04.2020г. (Приложение № 3 към Условията за кандидатстване)“ от II. група 

„Критерии за оценка на допустимостта на кандидата“, поради което са 

нарушени „Условията за допустимост на кандидатите“ по т.11.2 от Условията за 

кандидатстване. 

1.3. Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни с 

подпис/и, печат и сканирана. (Приложение № 4 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Декларация по чл. 19 и 

20 от Закона за защита на личните данни с подпис/и, печат и сканирана. 

(Приложение № 4 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване) 

от представляващия, в която не е видим печата на декларацията – задължителен 

реквизит съгласно Условията за кандидатстване. 

След проведена комуникация и в определения срок кандидатът не е 

представил Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни с 

подпис/и, печат и сканирана. (Приложение № 4 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). Съгласно Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 
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предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

1.4. Декларация за нередности с подпис/и, печат и сканирана – прикачена 

в ИСУН 2020. (Приложение № 5 към Условията за кандидатстване/Документи 

за попълване). 

Декларацията се подписва и попълва от лице с право да представлява 

кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко 

физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от 

тях. 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Декларация за 

нередности с подпис/и, печат и сканирана – прикачена в ИСУН 2020. 

(Приложение № 5 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване) 

от представляващия, в която не е видим печата – задължителен реквизит 

съгласно Условията за кандидатстване и не са представени Декларации от 

останалите членове на Управителния съвет на Сдружението. 

След проведена комуникация не са представени изисканите декларации 

от всички членове на Управителния съвет на Сдружението, включително от 

представляващия. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след допълнителното им 

изискване по установения ред, документи не бъдат предоставени от кандидата 

или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

1.5. Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, 

издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. 

На етап кандидатстване кандидатът е представил свидетелство за 

съдимост  от 15.09.2021г. от представляващия кандидата, издадено по-късно от 

6 месеца преди представянето му. 

След проведена комуникация и в определения срок кандидатът не е 

представил Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, 

издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. Съгласно Критерии 
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и методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от 

УК: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, 

документи не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не 

съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

1.6. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие 

върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за 

преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение 

по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по 

околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство 

на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона 

за водите. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил посочения документ. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът отново не е представил изискания от КППП 

документ. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след допълнителното им 

изискване по установения ред, документи не бъдат предоставени от кандидата 

или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.10 „За проекта са проведени 

съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, 

Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие 

със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за 

културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените 

територии за опазване на недвижимото културно наследство“ от III. група 

„Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са нарушени 

„Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно т.3, тъй 
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като не са представени необходимите документи с които да бъде установено 

наличие на съответствие с критерия. 

1.7. Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, 

утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията 

за кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор 

на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията за кандидатстване/Документи за 

попълване), в който са установени непълноти и неясноти - в табл.1 не е 

попълнена колона "Осигуряване на средства". 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изискания от КППП Анализ разходи-

ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на ДФЗ (Приложение № 6 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). Съгласно Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.9 „Представеният Анализ 

Разходи – ползи, вкл. във формат Excel е изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ и е попълнен съгласно изискванията“ от III. 

група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са 

нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно 

т.6, тъй като не е представен документа в съответствие с изискванията. 

1.8. Анализ разходи-ползи (финансов анализ) в електронен формат, 

изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение 

№ 7 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ) в електронен формат, изготвен по образец, утвърден от 
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изпълнителния директор на ДФЗ (Приложение № 7 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване), в който са установени непълноти и 

неясноти - в табл.1 не е попълнена колона "Осигуряване на средства". 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът не е представен. Съгласно Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.9 „Представеният Анализ 

Разходи – ползи, вкл. във формат Excel е изготвен по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на ДФЗ и е попълнен съгласно изискванията“ от III. 

група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са 

нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно 

т.6, тъй като не е представен документа в съответствие с изискванията. 

1.9. Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НСИ на УО и ДФЗ (Приложение № 10 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Декларацията за 

съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ 

(Приложение № 10 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване), 

в която не е посочена дата.  

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът не е представен. Съгласно Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред, документи не бъдат 

предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

1.10. Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647 от 

03.07.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. (Приложение № 2 към 
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Условията за кандидатстване/Документи за попълване). Декларацията се 

попълва от собственик, представляващ по закон или пълномощие или управител 

на юридическо лице, всеки от съдружниците в търговско дружество, всеки член 

на настоятелството на читалище, всеки член на Управителния съвет на 

юридическо лице с нестопанска цел. 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Декларация за 

свързаност съгласно Заповед № РД 09-647 от 03.07.2019г. на Ръководителя на 

УО на ПРСР 2014-2020г. от представляващия, в която не е коректно отбелязано 

качеството на лицето, в което се подава декларацията и не е представена от 

останалите членове на Управителния съвет на Настоятелството. 

След проведена комуникация и в определения срок кандидатът не е 

представил Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647 от 

03.07.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. от всички членове на 

Управителния съвет на Настоятелството, включително и от представляващия. 

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните предложения – 

Приложение № 15 от УК: В случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред, документи не бъдат предоставени от кандидата или са 

представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

В резултат на това е налице нарушение на т.4 „За кандидата не са налице 

обстоятелства в Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647 от 

03.07.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. (Приложение №15 

към Условията за кандидатстване/Документи за попълване)“ от II. група 

„Критерии за оценка на допустимостта на кандидата“, поради което са 

нарушени „Условията за допустимост на кандидатите“ по т.11.2 от Условията за 

кандидатстване. 

1.11. Удостоверение за наличие или липса на задължения от НАП на 

представляващия/те кандидата, издадено не по-рано от един месец преди 

подаване на проектното предложение. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Удостоверение за 
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наличие или липса на задължения от НАП на представляващия кандидата, 

издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът отново не е представен. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: 

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи 

не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

1.12. Удостоверение от общината по седалището на кандидата, че 

кандидата няма просрочени задължения и Удостоверение от общината по 

постоянен адрес за всички представляващи кандидата, издадени не по-рано от 

един месец преди подаване на проектното предложение. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Удостоверение от 

общината по постоянен адрес за кандидата и за представляващия кандидата, 

издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документите отново не са представени. Съгласно Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения – Приложение № 15 от УК: 

В случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документи 

не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

2. Установено е нарушение на т.14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“ и по конкретно условието, посочено по т.5, тъй като: А) на етап 

кандидатстване: кандидатът е представил три оферти, в които са установени 

несъответствия. Не са представени, съответните запитвания за оферта. Не са 

представени Декларации за информираност на оферентите (съгласно т. 6 от 

точка 14.2 Условия за допустимост на разходите от Условията за 

кандидатстване); Б) В отговор на отправено искане за отстраняване на 

нередности/непълноти кандидатът не е представил изисканите документи за 

доказване основателността на заложените в бюджета на проектното 
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предложение разходи. В резултат на това не е доказано съответствие с критерий 

по т.8 „Общият размер на допустимите разходи по проекта е от 5 000 лв. до 10 

000 лв.“ от III. група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“. 

3. Установено е неизпълнение на т.11 „Проектите, които включват 

разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се 

придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ“ от 

III. група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“, поради което са 

нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ по т.13.2 и по конкретно 

т.7. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Разрешение за 

поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за 

разходи за преместваеми обекти. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности документът отново не е представен. 

4. Установено е неизпълнение на т.13 „Проектът се изпълнява върху 

имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на 

кандидата, към проектите са приложени съответните документи, доказващи 

правото на ползване“ от III. група „Критерии за оценка на допустимостта на 

проекта“, поради което са нарушени „Условията за допустимост на дейностите“ 

по т.13.2 и по конкретно т.4 от Условията за кандидатстване, тъй като не са 

представени необходимите документи с които да бъде установено правото на 

ползване на имота върху, който ще бъде изпълнявана дейността, а именно: А) 

На етап кандидатстване кандидатът е представил акт за публична държавна 

собственост, който не е представен в цялост; Б) в отговор на отправено искане 

за отстраняване на нередности/непълноти от кандидатът е изискано да 

представи документ, с който да бъде установено доказано право на ползване и 

документ не е представен. 

5. Установено е неизпълнение на т.15 „Във формуляра за кандидатстване 

са включени индикаторите, съгласно т.7 от Условията за кандидатстване, които 

се очаква да бъдат постигнати с конкретното проектно предложение“, а именно: 
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некоректно определени целеви стойности. 

6. Установено е неизпълнение на т.18 „В случай на проект с инвестиции 

за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил 

документи съгласно ЗУТ“ от III. група „Критерии за оценка на допустимостта 

на проекта“. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Разрешение за 

поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за 

разходи за преместваеми обекти. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изискания от КППП документ. 

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните предложения – 

Приложение № 15 от УК: В случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред, документи не бъдат предоставени от кандидата или са 

представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

7. Установено е неизпълнение на т.21 „Проектът е в съответствие с 

хоризонталните политики на ЕС“ от III. група „Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил необходимата 

информация в Раздел 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на 

проектното предложение“. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изисканата от КППП информация. 

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните предложения – 

Приложение № 15 от УК: В случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред, документи не бъдат предоставени от кандидата или са 

представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 
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Техническа и финансова оценка на проектните предложения, постъпили по 

процедурата и преминали етап „Административно съответствие и допустимост“ се 

извърши в съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата и утвърдения 

образец на оценителна таблица, съхраняван в ИСУН 2020.  

След извършване на оценка за административно съответствие и допустимост до 

техническа и финансова оценка са допуснати 2 /две/ проектни предложения. 

Стойността на исканата безвъзмездна финансова помощ на допуснатите до ТФО 2 /две/ 

проектни предложения е 16729,34 лв. 

Общите налични средства по процедура на подбор № BG06RDNP001-19.592 

МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-

2020г. възлизат на 52 170,01 лв.  

За разпределение на проектните предложения, на 29.04.2022 г. 14:27 часа 

администратор на сесия извърши автоматично разпределение за техническа и 

финансова оценка.  

Техническата и финансова оценка на всяко проектно предложение се разпредели 

за извършване от страна на двама членове на КППП с право на глас, независимо един 

от друг. 

 На базата на извършената оценка оценителите с право на глас констатираха, че на 

този етап на оценка /Техническа и финансова оценка/ няма неясноти и/или 

несъответствия, в резултат на което не са изпращани писмени искания за разяснения 

към кандидатите по процедурата. 

В периода от 29.04.2022г. до 29.04.2022г. членовете на КППП с право на глас 

попълниха таблици за оценка (оценителни листа), като за всеки критерий направиха 

коментари, с което бе спазен и първоначално определения срок за работа на КППП – 

29.04.2022г., определен със Заповед № 70 от 17.03.2022г.  Оценката на съответния член 

на КППП с право на глас се формира от сбора на точките, получени от проектното 

предложение по всички критерии. Оценката на всяко проектно предложение е 

средноаритметично от оценките на членовете на КППП с право на глас, които са 

участвали в оценката му.  

При извършената техническа и финансова оценка на проектните предложения 

по процедурата няма разлика в оценките на членовете на КППП с право на глас с 

повече от 20%, което не предполага последващи действия в процеса на оценка. 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № 

BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. бяха получени следните обобщени 

средноаритметични оценки за проекта: 
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Рег. № на проектното 

предложение 

Кандидат Обобщена 

средноаритметична 

оценка 

BG06RDNP001-19.592-0001 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 10 

BG06RDNP001-19.592-0002 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 10 

 

На 29.04.2022г. в 15:28ч. въз основа на приключените оценителни листа на 

членовете на КППП с право на глас е извършена обобщена техническа и финансова 

оценка от Администратор на оценителна сесия /Председател/.  

На 29.04.2022г. в 15:35ч. е извършено класиране на проектните предложения в 

ИСУН 2020 от Администратор на сесия /Председател/. 

 

Пореде

н 

номер  

Статус  

Одобре

но БФП 

(лв.)  

Процедура  
Номер на 

ПП  

Наименован

ие  
Кандидат  

Дата на 

регистрац

ия  

Статус  

Анулира

но 

класиран

е  

Обобщена оценка  

1 Одобрено 
255 249,

00 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград – 

Мярка 7.5 

„Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструкту

ра за отдих, 

туристическа 

инфраструкту

ра“ 

BG06RDNP0

01-19.592-

0001 

"Туристическ

а 

инфраструкт

ура за отдих 

и почивка 

сред 

природата в 

община 

Септември" 

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ 

15.03.2022 

14:07 

Регистрира

но 
Не 

Тип 
Премина

ва 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 10 
 

2 
Одобрено  

 

240 255,

00 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград – 

Мярка 7.5 

„Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструкту

ра за отдих, 

туристическа 

инфраструкту

ра“ 

BG06RDNP0

01-19.592-

0002 

"Инвестиции 

в 

туристическа 

инфраструкт

ура в община 

Септември" 

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ 

15.03.2022 

16:07 

Регистрира

но 
Не 

Тип 
Премина

ва 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 10 
 

3 

Отхвърле

но на 

ОАСД 

 

 

240 255,

00 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград – 

Мярка 7.5 

„Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструкту

ра за отдих, 

туристическа 

инфраструкту

ра“ 

BG06RDNP0

01-19.592-

0003 

Закупуване 

на 

съоръжение 

за 

представяне 

на местното 

природно, 

културно и 

историческо 

наследство 

на община 

Белово 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

15.03.2022 

17:42 

Регистрира

но 
Не 

Тип 
Премина

ва 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 
 

 

4 

Отхвърле

но на 

ОАСД  

255 320,

64 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград – 

Мярка 7.5 

„Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструкту

ра за отдих, 

туристическа 

инфраструкту

ра“ 

BG06RDNP0

01-19.592-

0004 

Архитектурн

о осветление 

на паметника 

на Крум 

Велков и 

прилежаща 

туристическа 

инфраструкт

ура 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

15.03.2022 

20:50 

Регистрира

но 
Не 

Тип 
Премина

ва 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 
  

5 

Отхвърле

но на 

ОАСД  

255 320,

64 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград – 

Мярка 7.5 

„Инвестиции 

BG06RDNP0

01-19.592-

0005 

Ремонт на 

втори етаж 

на сграда 1 

/идентификат

ор 

Сдружение 

ТУРИСТИЧЕСК

О ДРУЖЕСТВО 

ЮНДОЛА 

16.03.2022 

13:39 

Регистрира

но 
Не 

Тип 
Премина

ва 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Пореде

н 

номер  

Статус  

Одобре

но БФП 

(лв.)  

Процедура  
Номер на 

ПП  

Наименован

ие  
Кандидат  

Дата на 

регистрац

ия  

Статус  

Анулира

но 

класиран

е  

Обобщена оценка  

за публично 

ползване в 

инфраструкту

ра за отдих, 

туристическа 

инфраструкту

ра“ 

10450.143.1.4

/ на ТД 

"Юндола" в 

гр. 

Велинград 

ТФО Да 
  

6 

Отхвърле

но на 

ОАСД 

142 

319,95 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград – 

Мярка 7.5 

„Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструкту

ра за отдих, 

туристическа 

инфраструкту

ра“ 

BG06RDNP0

01-19.592-

0006 

Изграждане 

на 

туристически 

информацио

нен център 

на открито в 

двора на 

ПГИТ 

"Алеко 

Константино

в" 

УЧИЛИЩНО 

НАСТОЯТЕЛСТ

ВО ПГИТ 

"АЛЕКО 

КОНСТАНТИН

ОВ" 

16.03.2022 

16:33 

Регистрира

но 
Не 

Тип 
Премина

ва 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 
 

 

 

На 29.04.2022г. е генериран протокол за извършена техническа и финансова 

оценка.  

На 29.04.2022г. е генериран Оценителният доклад на КППП по процедура на 

подбор на проекти № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – 

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

На УС бяха предоставени: 

1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени 

по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, 

която да бъде предоставена за всеки от тях; 

2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основанието за отхвърлянето им, които са неразделна част от доклада; 

3. Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на 

тяхното класиране;  

4. Списък на проектните предложения, оттеглени по време на оценка по 

процедурата. 

 

Александър Димитров Минов – Председател на КППП докладва на членовете на 

УС, че: 

- Размерът на безвъзмездната финансова помощ по приема е достатъчен да бъдат 

финансирани всички одобрени проектни предложения. 

- Комисията е изпълнявала своите ангажименти безпристрастно и поверително. 

- Всеки един член на комисията своевременно е извършвал оценката на 

разпределените му проектни предложения. 

- Работата на Комисията е приключила в определения срок. 

 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Оценителен доклад е представен от Председателя на КППП за одобрение от УС 

на МИГ в установеният срок от 5 работни дни от приключването на работата на КППП.  

В срок от 5 дни от приемането на Оценителният доклад следва да бъдат 

изпратени уведомителни писма до всички кандидати, чиито проектни предложения са 

отхвърлени по процедурата. Задължението се възлага на Председателя на КППП – 

Александър Минов. 

В срок от 5 дни от приемането на Оценителният доклад следа да бъде изпратено 

Уведомително писмо до ДФЗ за информиране за приключила оценка. Задължението се 

възлага на Изпълнителният директор на МИГ – Мария Тодорова – Митова. 

 

Членовете на Управителния съвет оцениха работата на комисията като 

успешна и в резултат на подробно представения доклад взеха следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Приемат и одобряват оценителния доклад от работата на КППП процедура 

BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. 

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и 

одобри Оценителния доклад. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 7 х 2 

 

Въздържали се членове Красимира Кьосева и Емил Терзийски. 

 

3. Членовете на Управителния съвет оцениха работата на комисията като 

успешна и в резултат на подробно представения доклад взеха следното 

РЕШЕНИЕ: 

Възлагат на Изпълнителният директор да изпрати Уведомително писмо до 

ДФЗ  на МИГ да подпише и одобри Оценителния доклад. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

                                                 

 

                 Протоколчик:  ………/п/……….. 

                                                                                                  /Николина Дечева/ 

 

                                                                          Председател на УС:  ………/п/………. 

                                                                                                             /Елена Канлиева/ 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

РЕШЕНИЕ  
№ 265/04.05.2022 г. 

 

 Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 04.05.2022г. с протокол № 150 

от 04.05.2022г. 

 

ОТНОСНО: Одобрение на Оценителен доклад от 29.04.2022г. на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, 

Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-

2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград. 

 

Управителният съвет на МИГ Белово, Септември, Велинград 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Оценителен доклад от 29.04.2022г. на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.592 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише и одобри 

Оценителния доклад. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 7 х 2 

3. Възлагат на Изпълнителният директор да изпрати Уведомително писмо до ДФЗ  на 

МИГ да подпише и одобри Оценителния доклад. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали 

се“ 

9 9 9 х х 

                                                                          

 Председател на УС:   ……………/п/………… 

/Елена Канлиева/ 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/

