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ПРОТОКОЛ № 2/21.04.2019 
от 

Работата на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ 

по извършване на оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“               

по процедура № BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” 
 

Начало на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 22.03.2019 г. 

Край на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 21.04.2019 г. 

Проведени заседания на КППП: на 11.04.2019 г. и 19.04.2019 г. 

Проектните предложения, подлежащи на оценка на етап АСД са както следва: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта 
Дата и час на 

регистрация 
Кандидат 

1 
BG06RDNP001-

19.220-0001 

Ремонт и реконструкция на част от 

ул. „Александър Стамболийски“ и 

ул. „Димитър Благоев“ в гр. Бяла 

Слатина 

20.03.2019 г. 

16:35 ч. 

Община Бяла 

Слатина 

2 
BG06RDNP001-

19.220-0002 

Ремонт и реконструкция на ул. 

„Цар Калоян“ и част от ул. „Христо 

Ботев“ в гр. Бяла Слатина 

20.03.2019 г. 

16:37 ч. 

Община Бяла 

Слатина 

3 
BG06RDNP001-

19.220-0003 

Ремонт и реконструкция на част от 

ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз 

Дондуков“ в гр. Бяла Слатина 

20.03.2019 г. 

16:39 ч. 

Община Бяла 

Слатина 

 

Членове на Комисията за подбор на проектни предложения: 

№ Член на КППП Позиция в КППП Права в оценителната сесия  

1. Петко Павлов Павлов Председател Администратор 

2. 
Сашка Веселинова 

Първанова 
Секретар Администратор 

3. 
Преслав Трилков 

Гайдарски 
Член с право на глас Оценител 

4. Добрин Михайлов Савчев Член с право на глас Оценител 

5. Таня Николова Петкова Член с право на глас Оценител 

 

Извършването на оценката за Административно съответствие и допустимост на 

проектните предложения, подадени по процедура № BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла 
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Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура”, стартира на 22.03.2019 г. 

 

Първо заседание на КППП 

На 11.04.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. 

Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед № 03/22.03.2019 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 присъствено заседание, на което присъстваха всички членове 

на КППП.    

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

Заповед № 03/22.03.2019 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-

19.220-0001 

Ремонт и реконструкция на 

част от ул. „Александър 

Стамболийски“ и ул. 

„Димитър Благоев“ в гр. Бяла 

Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

ОАСД Добрин Михайлов 

Савчев 

 

Таня Николова 

Петкова 

2. BG06RDNP001-

19.220-0002 

Ремонт и реконструкция на 

ул. „Цар Калоян“ и част от 

ул. „Христо Ботев“ в гр. Бяла 

Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

ОАСД Преслав Трилков 

Гайдарски  

 

Таня Николова 

Петкова 

3. BG06RDNP001-

19.220-0003 

Ремонт и реконструкция на 

част от ул. „Любен 

Каравелов“ и ул. „Княз 

Дондуков“ в гр. Бяла 

Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

ОАСД Преслав Трилков 

Гайдарски  

 

Добрин Михайлов 

Савчев 

По време на заседанието беше представен напредъка по първоначалната проверка на 

проектите от всеки един от оценителите, които споделиха, че след така направения 

първоначален преглед на представените документи към проектните предложения са 

установени няколко общи пропуски и липси, а именно: 

- Не е налице съответствие относно представената информация за индикаторите за 

изпълнение и резултат във Формуляра за кандидатстване и Формуляра за мониторинг. 

Във Формуляра за кандидатстване, Раздел „Индикатори“, индикатор „Население на 
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територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги“, „целева стойност общо“ 

е посочено – „10,00“, а във Формуляра за мониторинг е посочено 10 000,00; 

- Представени са Разрешения за строеж, които не са влезли в сила към датата на 

подаване на проектните предложения в ИСУН 2020; 

След обсъждане и с цел да се гарантира единен подход при оценката на проектните 

предложения на етап „Административно съответствие и допустимост“, на своето 

присъствено заседание на 11.04.2019 г., Комисията за подбор на проектни предложения 

се наложи да вземе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ 1 

От кандидатите ще се изисква да представят отново:  

- Коректно попълнена информация във Формуляра за мониторинг /Приложение № 3/; 

- Обяснителна записка относно установеното несъответствие в стойностите по 

отношение на индикатор „Население на територията на МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги“; 

- Влезли в сила Разрешения за строеж. 
 

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

Решението се приема единодушно. 

 

РЕШЕНИЕ 2 

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

кандидатите, същите следва да бъдат изпращани чрез раздел „Комуникация с 

кандидата“ и отразени/приложени в получения отговор.   
 

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

Решението се приема единодушно. 

 

РЕШЕНИЕ 3 

Краен срок за извършване на 100% документална проверка за наличие или липса на 

всички изискуеми документи по подадените проекти, отразяване на резултатите в 

оценителните листи на етап АСД и изпращане на писма за допълнителна информация - 

19.04.2019 г.  
 

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

Решението се приема единодушно. 

 

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

допустимост“ на подадените проектни предложения, членове с право на глас от КППП 

осъществиха посещение на място в присъствието на представител от страна на 

кандидата, който е уведомен за извършването на същото с уведомително писмо в 

ИСУН 2020 с № МИГ-АСД-7.2-001/09.04.2019 г.,  № МИГ-АСД-7.2-002/09.04.2019 г. и 

№ МИГ-АСД-7.2-003/09.04.2019 г. В хода на проверката се установи, че асфалтовата 
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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. Забелязват се 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 не е в добро 

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

страна също са с различни широчина. Всичко това дава основание да се счита, че 

предложените за ремонт и реконструкция улици действително се нуждаят от описаните 

проекта ремонтни дейности. 

Проверката на място е протоколирана, като за целта са оформени контролни листи от 

посещение на място по процедура № BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 

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

по мащаби инфраструктура” и са направени по 5 бр. снимки на всяка от улиците, 

предложена за реконструкция и ремонт по проекта. 

В резултат от посещението на място се установи, че дейностите, за които се иска 

финансово подпомагане, не са осъществени преди подаване на заявлението за 

подпомагане и че съществува съответствие между представените от кандидата и 

реалните данни. 

 

Второ заседание на КППП 

Второто присъствено заседание с участието на всички членове на КППП се проведе на 

19.04.2019 г., от 10:00 ч. в офиса на МИГ Бяла Слатина, като на него бяха изложени и 

обсъдени всички констатирани от оценителите несъответствия и пропуски по всички 

проектни предложения и съответно одобрени писмата за изпращане към кандидатите, 

както следва: 

1. За проектно предложение №BG06RDNP001-19.220-0001 „Ремонт и 

реконструкция на част от ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Димитър 

Благоев“ в гр. Бяла Слатина“ е констатирано, че:  

- Не е налице съответствие относно представената информация за индикаторите 

за изпълнение и резултат във Формуляра за кандидатстване и Формуляр за мониторинг 

по подмярка 19.2. В т. 4 от Приложение № 3, „Жители, които ще се ползват от 

подобрени услуги/ инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ“ е въведен брой 10 

000, а в индикатора „Население на територията на МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги“ е отбелязана стойност 10,00 (в %); 

- Приложено е Разрешение за строеж № 8/15.03.2019 г, но същото не е влязло в 

сила. 

2. За проектно предложение № BG06RDNP001-19.220-0002 „Ремонт и 

реконструкция на ул. „Цар Калоян“ и част от ул. „Христо Ботев“ в гр. Бяла 

Слатина“ е констатирано, че:  
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- Не е налице съответствие относно представената информация за индикаторите 

за изпълнение и резултат във Формуляра за кандидатстване и Формуляр за мониторинг 

по подмярка 19.2. В т. 4 от Приложение № 3, „Жители, които ще се ползват от 

подобрени услуги/ инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ“ е въведен брой 10 

000, а в индикатора „Население на територията на МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги“ е отбелязана стойност 10,00 (в %); 

- Приложено е Разрешение за строеж № 9/15.03.2019 г, но същото не е влязло в 

сила. 

3. За проектно предложение №BG06RDNP001-19.220-0003 „Ремонт и 

реконструкция на част от ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в гр. 

Бяла Слатина“ е констатирано, че: 

- Не е налице съответствие относно представената информация за индикаторите 

за изпълнение и резултат във Формуляра за кандидатстване и Формуляр за мониторинг 

по подмярка 19.2. В т. 4 от Приложение № 3, „Жители, които ще се ползват от 

подобрени услуги/ инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ“ е въведен брой 10 

000, а в индикатора „Население на територията на МИГ, което се ползва от 

подобрените услуги“ е отбелязана стойност 10,00 (в %); 

- Приложено е Разрешение за строеж № 7/15.03.2019 г, но същото не е влязло в 

сила. 

След представяне на констатираните от оценителите пропуски и несъответствия 

по 3-те подадени проектни предложения, на проведеното присъствено заседание на 

19.04.2019 г. в офиса на МИГ Бяла Слатина, Комисията за подбор на проектни 

предложения /КППП/ по процедура № BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 

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

по мащаби инфраструктура” взе следното решение:  

 

РЕШЕНИЕ № 4 

Да бъдат изпратени уведомителни писма до всички кандидати за отстраняване на 

констатираните в хода на проверката за административно съответствие и допустимост 

нередовности, като в писмата задължително следва да бъде упоменато, че 

неотстраняванто на установените нередовности в указания срок води до отхвърляне на 

проектното предложение.  
 

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

Решението се приема единодушно. 

 

На 19.04.2019 г., в резултат от извършената документална проверка от оценителите и на 

база констатираните несъответствия по всички 3 проектни предложения, чрез ИСУН 

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

№ Проектно 

предложение 

Изискани документи и пояснителна информация Изх. № 

1 BG06RDNP001- 1.Обяснителна записка относно верността на всяка МИГ-АСД-7.2-



       
 

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

 

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. 

 

19.220-0001 една от стойностите и да се представи коригирано 

Приложение № 3 с коректно попълнена информация, в 

изискуемия формат; 

2. Влязло в сила Разрешение за строеж № 8/15.03.2019 

г. 

001/19.04.2019 г. 

2 BG06RDNP001-

19.220-0002 

1.Обяснителна записка относно верността на всяка 

една от стойностите и да се представи коригирано 

Приложение № 3 с коректно попълнена информация, в 

изискуемия формат; 

2. Влязло в сила Разрешение за строеж № 9/15.03.2019 

г. 

МИГ-АСД-7.2-

002/19.04.2019 г. 

3 BG06RDNP001-

19.220-0003 

1.Обяснителна записка относно верността на всяка 

една от стойностите и да се представи коригирано 

Приложение № 3 с коректно попълнена информация, в 

изискуемия формат; 

2. Влязло в сила Разрешение за строеж № 7/15.03.2019 

г. 

МИГ-АСД-7.2- 

003/19.04.2019 г. 

 

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. BG06RDNP001-19.220-0001 19.04.2019 г. 03.05.2019 г. 19.04.2019 г. 

2. BG06RDNP001-19.220-0002 19.04.2019 г. 03.05.2019 г. 19.04.2019 г. 

3. BG06RDNP001-19.220-0003 19.04.2019 г. 03.05.2019 г. 19.04.2019 г. 

 

Извършването на ОАСД на проектите е продължена чрез попълване на оценителни 

листове от експерт-оценителите.  

След извършването на последващи проверки на получените допълнително изискани 

документи и пояснения, на свое неприсъствено заседание на 21.04.2019 г. Комисията за 

подбор на проектни предложения взе решение за допускане всички проекти на етап 

ТФО, както следва: 

 

РЕШЕНИЕ 5 
Комисията за подбор на проектни предложения, подадени в рамките на процедура 

BG06RDNP001-19.220 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: 

 

 



       
 

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

 

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. 

 

№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат 

1. BG06RDNP001-

19.220-0001 

Ремонт и реконструкция на част от ул. 

„Александър Стамболийски“ и ул. „Димитър 

Благоев“ в гр. Бяла Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

2. BG06RDNP001-

19.220-0002 

Ремонт и реконструкция на ул. „Цар Калоян“ и 

част от ул. „Христо Ботев“ в гр. Бяла Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

3. BG06RDNP001-

19.220-0003 

Ремонт и реконструкция на част от ул. „Любен 

Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в гр. Бяла 

Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

 

По процедура BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” НЯМА проектни предложения, които не отговарят на критериите за 

АСД.  

 

Край на дейностите по оценка на проектите на етап АСД: 21.04.2019 г.  

 

Неразделна част към настоящия протокол е Приложение № 1 Списък на проектните 

предложения, отговарящи на критериите за АСД и преминаващи за ТФО по процедура 

BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

и Приложение № 2 Списък на проектните предложения, които не се допускат до ТФО 

по процедура BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”. 

 

 

 

Членове на КППП: 

 

Председател: Петко Павлов    /П/ 

Секретар: Сашка Първанова    /П/ 

Външен експерт-оценител: Преслав Гайдарски  /П/ 

Външен експерт-оценител: Добрин Савчев  /П/ 

Оценител от КВО: Таня Петкова    /П/ 

 


