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Председател на УС на МИГ: /ПП/ 

ИВО ЦВЕТКОВ 

Докладът е одобрен с Решение 

Протокол №06/18.08.2022 г. на УС на МИГ Бяла Слатина 
 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
от работата на Комисия за подбор на проектни предложения  

в рамките на първи краен срок по процедура № BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла 

Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 
 

Днес, 18.08.2022 г. /четвъртък/ от 17:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. 

Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №05/21.07.2022 г. за 

определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с приключване 

работата на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, се състави 

настоящия оценителен доклад. 

Подбора и оценката на проектните предложения, подадени в рамките на втория краен 

срок, протече по следния начин: 

1) ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  

Обявяването на процедурата за подбор на проектни предложения в ИСУН № 

BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

беше извършено на 06.06.2022 г., с първи краен срок за кандидатстване – 20.07.2022 г. 

Преди изтичане на срока за прием на проектни предложения, с писмо с изх. №МИГ-

П078/14.07.2022 г. беше отправена покана за участие на представител от УО на 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., като наблюдател без право на 

глас, в оценителна сесия BG06RDNP001-19.512-S. От страна на УО, не беше определен 

наблюдател. 

2) ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В рамките на първия краен срок, до 23:59 ч. на 20.07.2022 г., по процедура 

№BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  

бяха подадени 3 проектни предложения, подлежащи на оценка, както следва: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта 
Дата и час на 

регистрация 
Кандидат 
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1 
BG06RDNP001-

19.512-0001 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. "Акация" 

до ул. "Панайот Волов" в гр. Бяла 

Слатина 

18.07.2022 

15:40 

Община 

Бяла 

Слатина 

2 
BG06RDNP001-

19.512-0002 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. "Панайот 

Волов" до ул. "Любен Каравелов" 

в гр. Бяла Слатина 

18.07.2022 

15:48 

Община 

Бяла 

Слатина 

3 
BG06RDNP001-

19.512-0003 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. "Любен 

Каравелов" до ул. "Васил Левски" 

в гр. Бяла Слатина 

18.07.2022 

15:50 

Община 

Бяла 

Слатина 

 

3) СЪЗДАВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ 

Създаването на оценителна сесия беше извършено на 21.07.2022 г., след изпращане на 

Заповед №05/21.07.2022 г. за определяне на КППП до УО на ПРСР, в следния състав:   

№ Член на КППП Позиция в КППП 
Права в оценителната 

сесия  

1. Петко Павлов Павлов Председател Администратор 

2. Цветанка Иванова Данова Секретар Администратор 

3. 
Преслав Трилков 

Гайдарски 
Член с право на глас Оценител 

4. Павлина Савова Йончина Член с право на глас Оценител 

5. Таня Николова Петкова Член с право на глас Оценител 

 

4) ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ  

На 21.07.2022 г. /четвъртък/ от 11:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. 

Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №05/21.07.2022 г. за 

определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с 

осъществяване на оценка на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, чрез конферентна 

онлайн връзка, се проведе заседание с цел въвеждащо обучение, на което присъстваха 

членовете на КППП.  

Председателят на КППП откри срещата и запозна членовете с темите, предмет на 

въвеждащото обучение, а именно: 

- правата и задълженията в процеса на оценка; 
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- особеностите на процедура BG06RDNP001-19.512, което включва цели, индикатори, 

бюджет, критерии за допустимост на кандидатите, дейностите, разходите и др.; 

- етапите на оценка и критериите за оценка, както и пълно разяснение; 

- извършване на оценка в ИСУН 2020. 

Председателят на КППП подробно разясни конкретните ангажименти, които лицата  

следва да изпълнят с оглед осъществяването на оценка на постъпилото в рамките на 

втория краен срок проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ 

Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, които включват: 

1) Подписване на декларации; 

2) Запознаване с правилата за работа на КППП; 

3) Участие в заседанията на КППП; 

4) Извършване на проверки и попълване на Контролни листи от проверките; 

5) Участие при изготвяне на оценителен доклад от работата на КППП; 

6) Докладване и уведомяване за хода на оценителния процес.  

В хода на срещата по въвеждащото обучение бяха разисквани и конкретните задачи 

и дейности  на членовете на Комисията за подбор на проектни предложения.  

След изчерпване на темите и въпросите от въвеждащото обучение на членовете на 

Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ в рамките на първи краен срок 

по процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, беше разяснено, че следва да попълнят 

и изпратят подписани Декларации от членовете на КППП, че са запознати с Условията 

за кандидатстване, Вътрешните правила за работа на КППП и че са взели участие във 

въвеждащо обучение, и са запознати с начина на оценка на проектни предложения в 

ИСУН 2020. 

5) ОЦЕНКА НА ЕТАП АСД 

Оценката за Административно съответствие и допустимост на проектните предложения, 

подадени в рамките на първи краен срок по процедура №BG06RDNP001-19.512 МИГ 

Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, стартира на 21.07.2022 г., като 

системата ИСУН 2020 автоматично генерира разпределението на ОАСД както следва: 

№ Номер на ПП Наименование на 

проекта 

Кандидат Тип на 

етап 

Оценители 

1. BG06RDNP001-

19.512-0001 

Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от 

ул. "Акация" до ул. 

"Панайот Волов" в гр. 

Бяла Слатина 

Община 

Бяла 

Слатина 

ОАСД Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

Павлина Савова 

Йончина 
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2. BG06RDNP001-

19.512-0002 

Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от 

ул. "Панайот Волов" до 

ул. "Любен Каравелов" в 

гр. Бяла Слатина 

Община 

Бяла 

Слатина 

ОАСД Таня Николова 

Петкова 

 

Павлина Савова 

Йончина 

3. BG06RDNP001-

19.512-0003 

Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от 

ул. "Любен Каравелов" 

до ул. "Васил Левски" в 

гр. Бяла Слатина 

Община 

Бяла 

Слатина 

ОАСД Преслав 

Трилков 

Гайдарски  

Таня Николова 

Петкова 

На етап оценка за Административно съответствие и допустимост, бяха проведени 3 

заседания, на които са дискутирани различни въпроси и са взети общо 6 Решения от 

КППП, както следва: 

Първо заседание на КППП 

На 22.07.2022 г. /четвъртък/ от 9:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. Бяла 

Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед № 5/21.07.2022 г. за 

определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с 

осъществяване на оценка на етап АСД на постъпилите проектни предложения по мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, беше 

проведено първото заседание, чрез онлайн конферентна връзка, на което присъстваха 

всички членове на КППП.    

Председателят на Комисията за подбор на проектни предложени /КППП/, назначена със 

Заповед №05/21.07.2022 г., представи постъпилите в срок проектни предложения в 

ИСУН 2020, като съобщи, че системата автоматично е генерирала разпределението на 

ОАСД както следва: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат Тип на 

етап 

Оценители 

1. BG06RDNP001-

19.512-0001 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. 

"Акация" до ул. "Панайот 

Волов" в гр. Бяла Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

ОАСД Преслав Трилков 

Гайдарски 

Павлина Савова 

Йончина 

2. BG06RDNP001-

19.512-0002 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. 

"Панайот Волов" до ул. 

"Любен Каравелов" в гр. Бяла 

Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

ОАСД Таня Николова 

Петкова 

 

Павлина Савова 

Йончина 

3. BG06RDNP001-

19.512-0003 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. 

"Любен Каравелов" до ул. 

Община Бяла 

Слатина 

ОАСД Преслав Трилков 

Гайдарски  
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"Васил Левски" в гр. Бяла 

Слатина 

Таня Николова 

Петкова 

С цел да се гарантира единен подход при оценката на проектните предложения на етап 

„Административно съответствие и допустимост“, по време на първото заседание, 

членовете на КППП взеха следните решения: 

РЕШЕНИЕ 1 

Когато от кандидата следва да се изисква документ, който първоначално не е приложен 

към проектното предложение и/или приложеният документ не е в съответствие с 

изисквания образец и не става ясна съответната информация, която се предоставя с него, 

да се изисква отново, като срокът за представяне е 7 /седем/ дни, считано от деня, 

следващ датата на изпращане на искането.   

Пояснителна информация и/или документи може да се изисква повторно от кандидата 

на етап АСД, по преценка на КППП. 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

РЕШЕНИЕ 2 

Когато се налага да се извърши корекция във ФК, същата ще бъде извършена служебно 

от администратор на оценителната сесия и съответната секция от формуляра за 

кандидатстване в ИСУН 2020 няма да се „отключва“ за кандидата.  

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

РЕШЕНИЕ 3 

Когато се изисква допълнителна/пояснителна информация и/или документи от 

кандидата, същите следва да бъдат изпращани чрез раздел „Комуникация“ и 

отразени/приложени в получения отговор.   

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

РЕШЕНИЕ 4  

Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност, 

Комисията за подбор изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности 

и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 

една седмица. В случай, че кандидатът не отговори на уведомлението или представи 

пояснения по констатираните нередовности извън посочения срок, производството по 

оценка на проекта се прекратява. 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

РЕШЕНИЕ 5  

По отношение на образеца на Декларация за свързаност /Приложение №7 към Условията 

за кандидатстванеза/, поради допусната очевидна техническа грешка в оценителния лист 

в ИСУН 2020, в текста към Приложение №7 фигурира, че същата е Декларация по чл.25, 
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ал.2 от ЗУСЕСИФ, КППП приема от кандидатите да не се изисква представянето на 

образец, който е различен от този към пакета документи.     

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

Второ заседание на КППП 

На 05.08.2022 г. от 10:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. Бяла Слатина, 

ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №05/21.07.2022 г. за определяне на 

Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с извършената оценка на етап 

АСД на постъпилите 3 броя проектни предложение по мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, посредством 

конферентна онлайн връзка се проведе второ заседание на КППП. По време на 

заседанието бяха изложени и обсъдени всички констатирани от оценителите 

несъответствия и пропуски по проектните предложения и съответно одобрено писмото 

за изпращане към кандидатите, както следва: 

1. За проектно предложение BG06RDNP001-19.512-0001 „Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от ул. "Акация" до ул. "Панайот Волов" в гр. Бяла 

Слатина“ е констатирано, че:  

- Представената Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на 

ДФЗ /Приложение №4 към Условията за кандидатстване/ е без дата в полето; 

– В представената Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение №8 

към Условията за кандидатстване/ неправилно са декларирани обстоятелствата; 

- Представено е нечетливо Решение/Становище от РИОСВ Враца;   

- Не става ясно как са остойностени разходите в представените от кандидата КСС. 

Съгласно УК, обосноваността на разходите по т.1, 2 и 3 от раздел 14.1 „Допустими 

видове разходи“, се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи. В 

случай, че разходът е включен в списъка, кандидатите представят една оферта и/или 

извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет 

за всяка отделна инвестиция. 

2. За проектно предложение BG06RDNP001-19.512-0002 Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от ул. "Панайот Волов" до ул. "Любен Каравелов" в гр. 

Бяла Слатина е констатирано, че:  

- Представената Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на 

ДФЗ /Приложение №4 към Условията за кандидатстване/ е без дата в полето; 

– В представената Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение №8 

към Условията за кандидатстване/ неправилно са декларирани обстоятелствата; 

- Представено е нечетливо Решение/Становище от РИОСВ Враца;   

- Не става ясно как са остойностени разходите в представените от кандидата КСС. 

Съгласно УК, обосноваността на разходите по т.1, 2 и 3 от раздел 14.1 „Допустими 

видове разходи“, се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи. В 

случай, че разходът е включен в списъка, кандидатите представят една оферта и/или 
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извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет 

за всяка отделна инвестиция. 

3. За проектно предложение BG06RDNP001-19.512-0003 Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил Левски" в гр. Бяла 

Слатина“ е констатирано, че:  

- Представената Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на 

ДФЗ /Приложение №4 към Условията за кандидатстване/ е без дата в полето; 

– В представената Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение №8 

към Условията за кандидатстване/ неправилно са декларирани обстоятелствата; 

- Представено е нечетливо Решение/Становище от РИОСВ Враца;   

- Не става ясно как са остойностени разходите в представените от кандидата КСС. 

Съгласно УК, обосноваността на разходите по т.1, 2 и 3 от раздел 14.1 „Допустими 

видове разходи“, се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи. В 

случай, че разходът е включен в списъка, кандидатите представят една оферта и/или 

извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет 

за всяка отделна инвестиция. 

След обсъждане на напредъка по проверката на етап „Административно съответствие и 

допустимост“ на подадените проектни предложения, Председателят на КППП представи 

информация и резултатите от извършените посещения на място, предвид това че по 

проектите е предвидено СМР. Той съобщи, че проверките са извършени в негово 

присъствие и в присъствието на представител от страна на кандидата – Николай 

Гурзовски, Директор дирекция „Проекти и програми“ към община Бяла Слатина. 

Посещението и по 3те проекта е осъществена на 04.08.2022 г., като в хода на проверката 

е установено, че асфалтовата настилка в посочените участъци от улиците е повредена, 

изронена и неравна. Настилката е ограничена от бетонови бордюри, които на места 

липсват, а тези които са на място са изкривени, обрасли и потънали. Забелязани са също 

проблеми с отводняването, липсват напречни наклони на разглежданите участъци, 

липсва маркировка и сигнализация. Тротоарите са с нарушен наклон, неравни, с 

изпочупени плочки, като на места те са съчетани със зелени площи и асфалт, който е в 

лошо състояние. Широчината на уличното платно варира и тротоарите от едната и 

другата страна също са с различни широчина.  

Председателят на КППП уведоми членовете, че проверките на място са протоколирани, 

като за целта са оформени контролни листи от посещение на място по процедура № 

BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

и са приложени по 2 бр. снимки от всяка отсеча от улиците, предложени за 

реконструкция и ремонт по проекта. 

Също така, в резултат от посещението на място е установено, че дейностите, за които е 

заявено финансово подпомагане, не са осъществени, не са започнали и е налице 

съответствие между представените от кандидата данни. 
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В резултат от извършената документална проверка от оценителите и на база 

констатираните несъответствия по всички 3 проектни предложения, на 05.08.2022 г. чрез 

ИСУН 2020 са изпратени 3 броя уведомителни писма до кандидатите, както следва: 

№ Проектно 

предложение 

Изискани документи и пояснителна информация Изх. № 

1 BG06RDNP001-

19.512-0001 

-Таблица за допустими инвестиции в електронен 

формат по образец на ДФЗ – Приложение №4 към 

Условията за кандидатстване, с попълнена дата; 

-Декларация Приложение №8 към Условията за 

кандидатстване с коректно декларирани 

обстоятелствата; 

- Четливо Решение/Становище от РИОСВ; 

-Пояснение и съотносими документи за остойностяване 

на разходите за СМР; 

МИГ-7.2-ОАСД -

0001/05.08.2022 

2 BG06RDNP001-

19.512-0002 

-Таблица за допустими инвестиции в електронен 

формат по образец на ДФЗ – Приложение №4 към 

Условията за кандидатстване, с попълнена дата; 

-Декларация Приложение №8 към Условията за 

кандидатстване с коректно декларирани 

обстоятелствата; 

- Четливо Решение/Становище от РИОСВ; 

-Пояснение и съотносими документи за остойностяване 

на разходите за СМР; 

МИГ-7.2-ОАСД -

0002/05.08.2022 

3 BG06RDNP001-

19.512-0003 

-Таблица за допустими инвестиции в електронен 

формат по образец на ДФЗ – Приложение №4 към 

Условията за кандидатстване, с попълнена дата; 

-Декларация Приложение №8 към Условията за 

кандидатстване с коректно декларирани 

обстоятелствата; 

- Четливо Решение/Становище от РИОСВ; 

-Пояснение и съотносими документи за остойностяване 

на разходите за СМР; 

МИГ-7.2-ОАСД -

0003/05.08.2022 

 

В резултат на изпратените писма за отстраняване на нередовности чрез ИСУН 2020, в 

указания срок от 7 дни постъпиха 3 бр. отговори от кандидатите, както следва: 

№ Номер на ПП Дата на въпрос Срок за отговор Дата на отговор 

1. BG06RDNP001-19.512-0001 05.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 

2. BG06RDNP001-19.512-0002 05.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 

3. BG06RDNP001-19.512-0003 05.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 

Извършването на ОАСД на проектите е продължена чрез попълване на оценителни 

листове от експерт-оценителите.  
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Трето заседание на КППП 

На 17.08.2022 г., от 10:00 ч. в офиса на МИГ Бяла Слатина, посредством конферентна 

онлайн връзка се проведе трето заседание на КППП. По време на заседанието и след така 

извършената оценка на етап АСД в рамките на оценителна сесия BG06RDNP001-19.512-

S1, Комисията за подбор на проектни предложения взе следното: 
 

РЕШЕНИЕ 6 
Комисията за подбор на проектни предложения, подадени в рамките на първи краен срок 

по процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 

допуска до техническа и финансова оценка следните проектни предложения: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат 

1. BG06RDNP001-

19.512-0001 

Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка 

от ул. "Акация" до ул. "Панайот Волов" в гр. 

Бяла Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

2. BG06RDNP001-

19.512-0002 

Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка 

от ул. "Панайот Волов" до ул. "Любен 

Каравелов" в гр. Бяла Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

3. BG06RDNP001-

19.512-0003 

Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка 

от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил 

Левски" в гр. Бяла Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

В рамките на оценителна сесия BG06RDNP001-19.512-S1 НЯМА проектни предложения, 

които не отговарят на критериите за АСД.  

Край на дейностите по оценка на проектите на етап АСД: 17.08.2022 г. 

6) ОЦЕНКА НА ЕТАП ТФО  

Извършването на Техническа и финансова оценка на проектните предложения, 

преминали успешно етапа на АСД в рамките на първи краен срок по процедура 

BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

стартира на 17.08.2022 г., непосредствено след обобщаването на ОАСД в ИСУН 2020, 

като разпределението за ТФО на допуснатите проектни предложения, е генерирано 

автоматично в системата, както следва: 

№ Номер на ПП Наименование на 

проекта 

Кандидат Тип на 

етап 

Оценители 

1. BG06RDNP001-

19.512-0001 

Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от 

ул. "Акация" до ул. 

"Панайот Волов" в гр. 

Бяла Слатина 

Община 

Бяла 

Слатина 

ТФО Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

Таня Николова 

Петкова 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

2. BG06RDNP001-

19.512-0002 

Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от 

ул. "Панайот Волов" до 

ул. "Любен Каравелов" в 

гр. Бяла Слатина 

Община 

Бяла 

Слатина 

ТФО Таня Николова 

Петкова 

 

Павлина Савова 

Йончина 

3. BG06RDNP001-

19.512-0003 

Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от 

ул. "Любен Каравелов" 

до ул. "Васил Левски" в 

гр. Бяла Слатина 

Община 

Бяла 

Слатина 

ТФО Преслав 

Трилков 

Гайдарски  

Павлина Савова 

Йончина 

Оценката на проектните предложения е извършена при спазване на критериите за ТФО, 

определени в Стратегията за ВОМР и Методиката за ТФО /Приложение №15/ към 

Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура”. 

При извършване на техническа и финансова оценка на проектните предложения, от 

оценителите не са установени нередовности и обстоятелства, които изискват 

допълнителна пояснителна информация от кандидатите. Поради тази причина не е имало 

необходимост от изискване на допълнителна пояснителна информация.  

В резултат на извършените проверки и оценка на качеството на проектното предложение, 

са направени следните констатации: 

-  Проектните предложения допринасят за постигане на една или повече от целите на 

Стратегията за ВОМР чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности; 

- В проектните предложения са включени инвестиции в обекти на територията на МИГ 

Бяла Слатина и те имат принос за постигането на индикаторите в СВОМР; 

Извън тези общо приложими критерии, проектните предложения са получили:      

- над изискуемия минимален брой от 5 точки, които са „Праг за минимално допустима 

оценка за качество на проекта“; 

- и са в съответствие с минималния и максимален размер на БФП и не са правени 

служебно корекции в бюджета на проекта; 

- и са в съответствие с допустимите дейности и не са установени недопустими дейности 

и/или разходи;  

Проектните предложения са оценени по следния начин: 

Рег. № на ПП Наименование Оценители Бр. точки Оценка 

BG06RDNP00

1-19.512-0001 

Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от 

ул. "Акация" до ул. 

"Панайот Волов" в гр. 

Бяла Слатина 

 

Преслав Трилков Гайдарски 
15 т. 

15 т. Таня Николова Петкова 
15 т. 

BG06RDNP00

1-19.512-0002 

Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от 

 

Павлина Савова Йончина 
15 т. 15 т. 
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публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 
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ул. "Панайот Волов" до 

ул. "Любен Каравелов" в 

гр. Бяла Слатина 

Таня Николова Петкова 

15 т. 

BG06RDNP00

1-19.512-0002 

Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от 

ул. "Любен Каравелов" до 

ул. „Васил Левски“ в гр. 

Бяла Слатина 

Преслав Трилков Гайдарски 15 т. 

15 т. 
 

Павлина Савова Йончина 

15 т. 

Заседание на КППП 

В резултат от извършената ТФО на проектните предложение в рамките на оценителна 

сесия BG06RDNP001-19.512-S1, на 18.08.2022 г. /четвъртък/ от 13:00 часа, чрез 

конферентна връзка от офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. Бяла Слатина, ул. 

„Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №05/21.07.2022 г. и във връзка с 

приключване на оценителния процес, беше проведено неприсъствено заседание, на което 

се обсъдиха резултатите от оценката. Всички членове на КППП бяха подробно запознати 

с резултатите от извършената оценка, вследствие на което беше извършена „Обобщена 

оценка тип ТФО“ на проектите, като Комисията прие следното решение: 
 

РЕШЕНИЕ 7 
Комисията за подбор на проектни предложения, в рамките на оценителта сесия 

№BG06RDNP001-19.512-S1 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, ОДОБРЯВА  

проектите, които преминават успешно етапа на Техническа и финансова оценка и 

ПРЕДЛАГА за финансиране: 

1. Проект BG06RDNP001-19.512-0001 „Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка 

от ул. "Акация" до ул. "Панайот Волов" в гр. Бяла Слатина“, с окончателна оценка от 15 

точки, с размер на БФП 264 906,67 лв. 

2. Проект BG06RDNP001-19.512-0002 „Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка 

от ул. "Панайот Волов" до ул. "Любен Каравелов" в гр. Бяла Слатина, с окончателна 

оценка от 15 точки, с размер на БФП 383 126,51 лв. 

3. Проект BG06RDNP001-19.512-0003 „Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка 

от ул. "Любен Каравелов" до ул. „Васил Левски“ в гр. Бяла Слатина“, с окончателна 

оценка от 15 точки, с размер на БФП 280 608,94 лв. 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

Класирането в ИСУН от извършената оценка и подбор на проектните предложения е 

генерирано от член на КППП с права „Администратор на сесия“ на 18.08.2022 г.  

Край на дейностите по оценка на проектите на етап ТФО: 18.08.2022 г.  

7) ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В резултат от извършения подбор и оценка на подаденото в рамките на първи краен срок 

проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 
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Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 
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че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура”, КППП предлага за финансиране, както следва: 

 Обща сума (Общо допустими разходи – ОДР – 100%) на проектните  

предложения, одобрени за финансиране: 928 642,12 лева. 

 Сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП – 100%) –  

928 642,12 лева. 

 Съфинансиране от кандидата – 0% - 0,00 лева. 

 Брой проектни предложения предложени за финансиране – 3 броя. 

 Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

е – 166 509,54 лева; 

 Остатъчен ресурс по процедурата – 11,49 лева. 
 

Въз основа на извършения подбор в рамките на първи краен срок по процедура за 

подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура”, КППП предлага да бъде отпусната за 

финансиране на одобрените 3 броя проектни предложения, безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 928 642,12 лева. 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките на 

финансовия ресурс по процедурата: НЯМА проектни предложения, които са преминали 

успешно оценката, но за които да не е достигнало финансиране. 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките на  

финансовия ресурс по процедурата: НЯМА отхвърлени проектни предложения.  

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките на  

финансовия ресурс по процедурата: НЯМА проектни предложения, оттеглени от 

кандидатите. 
 

Приложения: 

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 всяко предложение; 

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

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

класиране; 

3. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им; 

4. Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения; 

5. Заповед за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения; 

6. Декларации по чл. 16, ал. 4 от ПМС № 162/2016; 
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7. Разяснения, които са предоставяни на кандидатите преди подаването на 

проектните предложения, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по 

време на оценителния процес; 

8. Оценителни листи от всеки етап на оценката; 

9. Протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в 

съответния етап на оценка лица. 
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Председател: Петко Павлов    /ПП/ 

Секретар: Цветанка Данова     /ПП/ 

Външен експерт-оценител: Преслав Гайдарски  /ПП/ 

Външен експерт-оценител: Павлина Йончина  /ПП/ 

Оценител от КВО: Таня Петкова    /ПП/ 


