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Препис извлечение! 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД № BG06RDNP001-19.461-S2-RR3 

 

……………………………………… 

V. Решение на Комисия за подбор на проекти 

Въз основа на извършените проверки от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.461-S2 по 

процедура BG06RDNP001-19.461 на „МИГ – Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР: оценки на етап Административно съответствие и 

допустимост и етап Техническа и финансова оценка, описани подробно в съответните 

протоколи, Комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера 

на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях – 

Приложение 1 

2. Одобрява списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основанието за отхвърлянето им – Приложение 2 

3. Одобрява списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

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

класиране – Приложение 3 

4. Одобрява списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения– 

Приложение 4 
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Приложение 1 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера на безвъзмездната финансова помощ по 

процедура BG06RDNP001-19.461 на „МИГ-Берковица и Годеч“: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР 

 

Пореден 

номер при 

класиране 

Номер на проектното 

предложение 

Дата и час на 

регистрация 

 

Наименование на проектното 

предложение 

 

Одобрена безвъзмездната 

финансова помощ (лв.) 

 

Обобщена 

оценка 

 

--- 

 

------ 
------ --------- ------ 

---- 

 

 

Председател на КППП:………… 

 

 

Секретар на КППП:………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличено съгласно ЗЗЛД
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Приложение 2 

Списък на предложените за ОТХВЪРЛЯНЕ проектни предложения и основанието за отхвърлянето им 

по процедура BG06RDNP001-19.461 на „МИГ-Берковица и Годеч“: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР 

 

№ Номер на 

проектното 

предложение 

Дата на 

регистрация 

 

Наименование на 

проектното 

предложение 

 

Мотиви за отхвърлянето 

 

1 

 

BG06RDNP001- 

19.461-0003 

04.03.2021 г. 

„Реконструкция на 

улици, тротоари, 

съоръжения и 

принадлежностите 

към тях в град 

Годеч: Етап 2 - 

Улица "Тинтява" - 

о.т. 325 - 353 

Оценител 1: При направената ТФО присъждам 25 точки, 

които са под минимално допустимият праг за класиране на 

проектното предложение. Присъдените точки са при 

стриктно спазване на условията за кандидатстване и 

методиката за оценка на проектните предложения на етап 

ТФО, приложена към настоящия оценителен лист. 

В секция 12. Прикачени електронно подписани документи от 

ФК е представен документ - Заявени точки Приложение № 1, 

в който кандидатът заявява точки по критериите за оценка на 

етап ТФО, а именно: 

1 критерий - 20 точки; 

3 критерий - 20 точки; 

4 критерий - 5 точки. 

Съгласна съм със заявените точки, само по 3 и 4 критерий, 

мотивите за присъждане на които са описани в настоящия 

оценителен лист. 

По критерий 1. - НЕ присъждам точки със следните мотиви: 

За присъждане на точки по КРИТЕРИЙ 1 : Проектът да 

предлага инвестиции, включващи не по-малко от два вида 



           

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/                                                                                                                                                                  

4 

допустими дейности - следва да се сравнят дейностите на 

инвестиционното намерение в проектното предложение с 

дейностите от раздел 13.1 Допустими дейности от условията 

за кандидатстване. 

Дейностите, предвидени в ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

видно от техническия проект и данни в секция 2. точка 

Допълнително описание на ФК са: 

Ремонтните работи по улиците предвиждат следното: 

- фрезоване на асфалтобетонна настилка; демонтаж на 

бордюри; изкоп на земни почви за тротоари; корекция на 

ревизионни шахти, дъждопоемни шахти и спирателни 

кранове. 

В проекта се предвиждат следните строителни работи: 

- фрезоване на старата асфалтобетонна настилка и доставка и 

полагане на нов асфалтобетон; 

- демонтаж на пътни бетонови бордюри и доставка и монтаж 

на нови; 

- изкоп на земни почви за тротоари; 

- почистване на съществуващи дъждоотоци; 

- доставка и полагане на градински бордюр; 

- доставка и полагане на нова асфалтова настилка за 

тротоарите ; 

- корекция на ревизионни шахти, включително доставка на 

нови капаци за тях; 

- корекция на дъждопоемни шахти, изграждане на нови и 

доставка на нови рамки и решетки за тях; 

- корекция на спирателни кранове, включително доставка на 

нови охранителни гарнитури за тях; 

- изграждане на напречен линеен отводнител, включително 

заустване в РШ; 

- доставка и монтаж на стандартни пътни знаци. 
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Изброените по-горе дейности, предвидени в проектното 

предложение сравних с дейностите от раздел 13.1 Допустими 

дейности от условията за кандидатстване, които са: 

13.1 Допустими дейности 

По мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – 

Берковица и Годеч“ се предоставя безвъзмездна финансова 

помощ за следните допустими за подпомагане дейности: 

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 

и съществуващи общински пътища, и улици, тротоари, и 

съоръженията, и принадлежностите към тях; 

2. Изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на 

водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 

2 000 е.ж. в селските райони; 

3. Инвестиции за доизграждане, без ново строителство на 

канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в 

селските райони; 

4. Изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение; 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на 

услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни; 

6. Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, 

обзавеждане и/или оборудване на общинска инфраструктура 

за осигуряване на съвременни социални жилища за 

настаняване на уязвими групи от населението, включително 

роми; 
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7. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които 

се предоставят обществени услуги, в това число и дейности 

по вертикалната планировка, подобряване на прилежащите 

пространства; 

8. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на спортна инфраструктура; 

9. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, 

закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни 

центрове; 

10. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

образователна инфраструктура с местно значение в селските 

райони; 

11. Изграждане на представителни пазари за живи 

селскостопански животни и продукти от тях. 

 

При направеното сравнение между дейностите, предвидени в 

проекта /описаниуи, КСС и ТП/ и тези от раздел 13.1 

Допустими дейностина УК, е видно, че предвидените в 

проекта дейности могат да се причислят само и единствено 

към точка 1. от раздел 13.1 - 1. Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища, и улици, тротоари, и съоръженията, и 

принадлежностите към тях. 

Описаната обосновка на кандидата за заявяване на точки по 

критерий 1 не е коректна, т.к. не съответства на различните 

дейности, описани в раздел 13.1 от УК. 

Поради присъдени точки 25 точки, които са под минимално 

допустимият праг от 30 точки, проектното предложение не 

може да бъде включено в списъкът за класиране на 

проектните предложения по настоящата процедура. 
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Оценител 2: От направената оценка на етап на Техническа и 

финансова оценка присъждам на кандидата - Община Годеч 

общо 25 точки от заявените 45 точки. Приела съм 

обосновката на кандидата по отношение на критерии 3 и 4, 

съгласно приложение № 1 към Условията за кандидатстване, 

като ги считам за обосновани. 

Не присъждам точки по заявения критерий 1, със следните 

мотиви: 

Съгласно Приложение № 10 към Условия за кандидатстване 

- Критерии и методика за техническа оценка на проектни 

предложения, за да бъдат присъдени точки по този критерии 

е необходимо допустимите инвестиционни разходи по 

проекта да са разходи, които включват не по-малко от два 

вида допустими дейности изброени в т. 13.1 Допустими 

дейности на раздел 13 Дейности, допустими за финансиране 

от Условия за кандидатстване. 

"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 

и съществуващи общински пътища, и улици, тротоари, и 

съоръженията, и принадлежностите към тях" е допустима 

дейност, съгласно т. 13.1 на раздел 13 Дейности, допустими 

за финансиране от Условията за кандидатстване с проекти за 

безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-19.461 МИГ-Берковица и Годеч - мярка 19.2-

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

„Местна инициативна група - Берковица и Годеч”, но 

кандидатът не предвижда в проектното предложение, 

изпълнение на друга допустима дейстон , съгласно т. 13.1 на 

раздел 13 Дейности, допустими за финансиране от Условия 

за кандидатстване 
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"Изкоп на земни почви за тротоари, доставка и полагане на 

асфалтова настилка на тротоари" не е отделна дейност 

съгласно т. 13.1 на раздел 13 Дейности, допустими за 

финансиране от Условия за кандидатстване. 

Проектното предложение не включват поне два вида 

допустими дейности изброени в т. 13.1 на раздел 13 

Дейности, допустими за финансиране от Условия за 

кандидатстване. 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.461-0003 не 

преминава прага от минимум 30 точки и не следва да бъде 

допуснато до финансиране. 

 

 

Председател на КППП:………………………… 

 

 

 

Секретар на КППП:…………………………… 

 

 

 

 

 

Заличено съгласно ЗЗЛД
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Приложение 3 

Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига 

финансиране, подредени по реда на тяхното класиране по процедура BG06RDNP001-19.461 на „МИГ-Берковица и 

Годеч“: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР 

 

№ 

Номер на 

проектното 

предложение 

Одобрена 

БФП 

(лв.) 

Дата на 

регистрация 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Кандидат 
Обобщена 

оценка 

- -------------- ------- ----------- ---------------- ----------------- ----------------- 

 

 

Председател на КППП:……………………… 

 

 

 

Секретар на КППП:…………………………… 

 

Заличено съгласно ЗЗЛД
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Приложение 4 

Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения  

по процедура BG06RDNP001-19.461 на „МИГ-Берковица и Годеч“:  

19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР 

 

№ Номер на проектното 

предложение 

Дата на 

регистрация 

Наименование на проектното 

предложение 

Дата на 

оттегляне 

-- -------------------------- ------------ ----------------------------------- --------- 

 

 

Председател на КППП:………………………… 

     

 

 

Секретар на КППП:…………………………… 

 

Заличено съгласно ЗЗЛД


