
         

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/                                                                                                                                                                  

1 

Препис извлечение! 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД № BG06RDNP001-19.522-S1-RR3 

…………………………….. 

 

V. Решение на Комисия за подбор на проекти 

Въз основа на извършените проверки от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.522-S1 по 

процедура BG06RDNP001-19.522 на „МИГ – Берковица и Годеч: мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа 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 BG06RDNP001-19.522 на „МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия 

за ВОМР 

Пореден 

номер при 

класиране 

Номер на проектното 

предложение 

Дата на 

регистрация 

 

Наименование на проектното 

предложение 

 

Одобрена безвъзмездната 

финансова помощ (лв.) 

 

Обобщена 

оценка 

1. 
BG06RDNP001- 

19.522-0001 
09.07.2021 г. 

„Популяризиране и съхранение на 

културното наследство на община 

Берковица чрез закупуване на 

преместваема, сглобяема сцена за 

провеждане на традиционни местни 

празници и фестивали“ 

99 992.00 55 

 

 

Председател на КППП:…

    

 

 

Секретар на КППП:……

    

 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД
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Приложение 2 

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

по процедура BG06RDNP001-19.522 на „МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване 

в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от 

Стратегия за ВОМР 

 

№ Номер на проектното 

предложение 

Дата на 

регистрация 

 

Наименование на проектното 

предложение 

 

Мотиви за отхвърлянето 

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

 

 

Председател на КППП:…

    

 

 

Секретар на КППП:………

    

 

Заличено съгласно чл. 59, ал. 1 от 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 BG06RDNP001-19.522 на „МИГ-Берковица и 

Годеч“: мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа 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 чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД
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Приложение 4 

Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения  

по процедура BG06RDNP001-19.522 на „МИГ-Берковица и Годеч“:  

мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа 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 чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД


