
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

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  

Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне по процедура № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001-

19.659-0002 

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 

Закупуване и 

доставка на роял 

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). 

На етап кандидатстване е представена Таблица за допустими инвестиции в 

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

кандидатстване), в която са установени непълноти/несъответствия, във връзка с което 

е изпратено запитване към кандидата с цел представяне на коректно попълнен 

документ.  

Кандидатът не е представил коректно попълнена Таблица за допустими 

инвестиции по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за кандидатстване) в 

изискуемият електронен формат. 

1.2. Декларация към Заповед № РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение № 3 към 

Условията за кандидатстване). 

На етап кандидатстване кандидатът e представил Декларация към Заповед № 

РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение № 3 към Условията за кандидатстване), която 

не е попълнена коректно, като са декларирани обстоятелства, които са неприложимо за 

кандидата, съгласно инструкциите към нея. 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

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, 
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Кандидатът не е представил отговор на изпратена комуникация за отстраняване 

на нередности/непълноти и не е представена изисканата Декларация към Заповед № 

РД 09-359 от 27.04.2020г. (Приложение № 3 към Условията за кандидатстване). 

1.3. 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. 

1.4. Не е представено Удостоверение от общината по постоянен адрес за всички 

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

проектното предложение. 

 

1.5. Приложен е Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, 

в който липсва подпис и печат на всяка страница съгласно изискванията посочени в 

самия образец. Таблица Б1 не е попълнена. Установено е разминавен между двата 

изискуеми формата на документа съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата. След проведена комуникация не е представен Анализ разходи-ползи 

(финансов анализ), изготвен по образец в двата изискуеми формата.  

 

По отношение на допустимостта на проектното предложение:  

1. Установено е неизпълнение на критерий 8 „Общият размер на допустимите разходи 

по проекта е от 20 000 лв. до 100 000 лв.“ от раздел III „3. Критерии за оценка на 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

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  

допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и методология за оценка 

(Документи за информация към Условията за кандидатстване). Съгласно Условията за 

кандидатстване общият размер на допустимите разходи по проекта следва да е от 20 

000 лв. до 100 000 лв., а настоящото проектно предложение е на стойност 19 991,67 лв. 

 

2 
BG06RDNP001-

19.659-0004 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

„Рехабилитация 

на пътно платно 

на ул. Алеко 

Константинов в 

град 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. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите 

на общинския план за развитие. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 7 „Дейностите, 

включени в проекта, съответстват на общинския план на развитие“ от раздел III „3. 

Критерии за оценка на допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и 

методология за оценка (Документи за информация към Условията за кандидатстване), 

което води до отхвърляне на проектното предложение. 

3 
BG06RDNP001-

19.659-0005 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

„Поливна 

система за 

стадион 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. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ 

(Приложение № 1 към Условията за кандидатстване). 

На етап кандидатстване е представена Таблица за допустими инвестиции в 

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

кандидатстване), в която са установени непълноти/несъответствия, във връзка с което 

е изпратено запитване към кандидата с цел представяне на коректно попълнен 

документ.  

Кандидатът не е представил коректно попълнена Таблица за допустими 

mailto:migvsb@abv.bg
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инвестиции по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за кандидатстване) в 

изискуемия формат. 

1.2. 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. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 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 раздел III „3. Критерии за оценка 

на допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и методология за оценка 

(Документи за информация към Условията за кандидатстване), което води до 

отхвърляне на проектното предложение. 

 

1.3. Не е представен Анализ разходи-ползи (финансов анализ) (Приложение № 6 

към Условията за кандидатстване).  

 

1.4. Не са представени документи за определяне стойността на заложените в 

бюдбета на проектното предложение разходи съгласно изискванията на Условията за 
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кандидатстване. 

 

1.5. Формуляр за мониторинг съгласно приложение № 13 към чл.47, ал.2, т.3 от 

Наредба №22/14 декември 2015г. на МЗм (Приложение 9 към Условията за 

кандидатстване) Кандидатът е представил Формуляр за мониторинг съгласно 

приложение № 13 към чл.47, ал.2, т.3 от Наредба №22/14 декември 2015г. на МЗХ) 

електронно подписана от Костадин Варев -Кмет на община Белово. Посочената 

стойност в т.5 не съответства на инвестиционната сума по проектното предложение. 

Кандидатът не е представил отговор на проведена комуникация и документът не е 

представен коректно попълнен. 

1.6. Не е представена Подписана Декларацията за съгласие данните на 

кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА (Приложение 10 към 

Условията за кандидатстване). 

 

1.7. Не е представено 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. 

 

1.8. Не е представено Удостоверение от общината по постоянен адрес за всички 

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

проектното предложение. 

 

1.9. Не е представен 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) 

mailto:migvsb@abv.bg
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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 

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. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 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 раздел III „3. Критерии за оценка на допустимостта на проекта“ на 

Приложение 16 Критерии и методология за оценка (Документи за информация към 

Условията за кандидатстване), което води до отхвърляне на проектното предложение. 

 

1.10. Не е представен 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. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 19 „В случай 

на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е 

приложил документи съгласно ЗУТ.“ от раздел III „3. Критерии за оценка на 

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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

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  

допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и методология за оценка 

(Документи за информация към Условията за кандидатстване), което води до 

отхвърляне на проектното предложение. 

 

1.11. Не е представено 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. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 19 „В случай 

на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е 

приложил документи съгласно ЗУТ.“ от раздел III „3. Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и методология за оценка 

(Документи за информация към Условията за кандидатстване), което води до 

отхвърляне на проектното предложение. 

1.12. Не са представени Подробни количествени сметки за предвидените 

строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице. 

Непредставянето на документа води до несъответствие с критерий 19 „В случай 

на проект с инвестиции за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е 

приложил документи съгласно ЗУТ.“ от раздел III „3. Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“ на Приложение 16 Критерии и методология за оценка 

(Документи за информация към Условията за кандидатстване), което води до 

отхвърляне на проектното предложение. 

 

 

Председател на КППП: ………/п/…………… 

Нели Македонска-Цветкова 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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