
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне по процедура № BG06RDNP001-19.658-S1 МИГ - Белово 

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

 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001-

19.658-0005 

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

Архитектурно 

осветление на 

паметника на 

Крум Велков и 

прилежаща 

туристическа 

инфраструктура 

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). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Таблица за допустими 

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

за кандидатстване/Документи за попълване). Не е представена Таблица за допустими 

инвестиции сканирана, подписана от представляващия кандидата и подпечатана. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изискания 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. 

1.2. Не е представена е Декларация за нередности с подпис/и, печат и сканирана 

– прикачена в ИСУН 2020. (Приложение № 5 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване). Вместо нея е представена Декларация по 

чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ, която не е изискуем документ съгласно Условията за 

кандидатстване. 

1.3. Не е представено валидно свидетелство за съдимост. 
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1.4. 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. 

1.5. 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 не е представил Анализ разходи-ползи 

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

1.6. Не са представени 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 – когато 

няма разработени референтни стойности от ДФЗ. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил изискуемите документи за 

доказване основателността на заложените в проектното предложение разходи. Налице 

е несъответствие с т. 14.2. Условия за допустимост на разходите от УК. 

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. 

В резултат на това е налице нарушение на т.8 „Общият размер на допустимите 
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разходи по проекта е от 5 000 лв. до 10 000 лв.“ от III. група „Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“. 

1.7. Не е представено Решение за определяне стойността на разхода. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на 

нередовности кандидатът не е представил изискания от КППП документ. 

1.8. 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. 

1.9. Удостоверение от общината по постоянен адрес за представляващия 

кандидата, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното 

предложение. 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Удостоверение от общината 

по постоянен адрес за представляващия кандидата, което не е в изискуемия срок на 

валидност съгласно УК. 

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. 

1.10. Кандидатът не е представил изискуемите документи съгласно ЗУТ в 
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случай на разходи за СМР:  

- 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.; 

- 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. 

- Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни 

работи, заверени от правоспособно лице; 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил посочените документи. 

След проведена комуникация и в определения срок за отстраняване на нередовности 

кандидатът отново не е представил изисканите от КППП документи.  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.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“, поради което са нарушени „Условията за допустимост на дейностите“. 

 

Председател на КППП: …………/п/………… 

Николина Дечева 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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