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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ 13.02.2019 Г.
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.082 - МИГ САНДАНСКИ - ПО ПОДМЯРКА 7.2
„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7
„ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“,
НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 3/ 08.01.2019 Г. НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
УС НА МИГ САНДАНСКИ
В резултат на извършената техническа и финансова оценка на проектните предложения по
Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.082 - МИГ Сандански подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“, е извършена обобщена ТФО на 13.02.2019 г. С приключване
на ТФО е изготвен ПРОТОКОЛ № 4/ 13.02.2019 г. на Комисията по подбор на проектни
предложения по оценителна сесия № BG06RDNP001-19.082-S1-D2 за извършена техническа и
финансова оценка на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.082.
Резултати от проведена техническа и финансова оценка и предложените за финансиране
проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната
финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях, е както следва:

№

1.

2.

Регистрац
ионен №
BG06RDN
P001-19.08
2-0002

BG06RDN
P001-19.08
2-0007

Име на
кандидата

Община
Сандански

Община
Сандански

Наименование на
проектното
предложение
„Цялостна
реконструкция на
сградата на Читалището в
село Склаве в УПИ I,
кв.25, с цел
възстановяване на
покривната конструкция
и театралния/ кино
салон“
„Основно обновяване и
рехабилитация на
сградата на читалището в
село Поленица,
находящо се в УПИ IX,
кв.13 по плана на селото
и облагородяване на
прилежащата дворна
площ за удовлетворяване
на местните жители“

Размер на
съфинанс
иране
(лв.)

Точки

Статус

Одобрена
БФП (лв.)

100

Одобрено

85 622,64

-

100

Одобрено

91 853,03

-
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3.

BG06RDN
P001-19.08
2-0004

4.

BG06RDN
P001-19.08
2-0005

5.

BG06RDN
P001-19.08
2-0001

6.

BG06RDN
P001-19.08
2-0006

Община
Сандански

Община
Сандански

Народно
читалище
„Отец
Паисий 1919

Община
Сандански

„Подобряване на
съществуващ
общински път IV клас,
свързващ селата
Джигурово и
Поленица”
„Цялостна
реконструкция на
сградата на кметството в
село Дебрене и
обезопасяване на
строителните елементи в
УПИ VI /представляващ
УПИ I и УПИ II по стар
план/, с цел подобряване
на енергийната
ефективност и
качеството на
административните
услуги”
„Развитие и подкрепа на
културата и културния
живот в община
Сандански чрез
закупуване на
оборудване за
повишаване качеството
на услугите и културните
дейности на НЧ „Отец
Паисий-1919“
„Въвеждане на
автоматизирана поливна
система в парк „Свети
Врач”, гр. Сандански,
община Сандански,
област Благоевград“

75

Одобрено

272 178,68

-

75

Одобрен

46 938,80

-

67,5

Одобрено

52 356,98

-

62,5

Одобрен

252 794,85

54 037,53

Обща стойност на одобрената БФП (лв.):

801 744,98

Списък на резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които
не достига финансиране:

№

Регистраци
онен №

Име на
кандидата

Наименование на
проектното
предложение

Точки

Статус

Одобрена
БФП (лв.)
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1.

2.

BG06RDNP
001-19.082-0
008

Община
Сандански

„Реконструкция на
спортното игрище на III-то
Основно училище „Христо
Ботев“, гр. Сандански“

BG06RDNP
001-19.082-0
009

Община
Сандански

„Доставка и монтаж на
фитнес уреди на открито в
дворното пространство на
Спортно училище, гр.
Сандански“

55

Резерва

20 830,00

45

Резерва

10 343,01

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основание за отхвърлянето им:
Регистраци
онен №
BG06RDNP0
01-19.082-000
3

Кандидат

Проектно предложение

Основание за отвърляне

СД
„Плувен
клуб
–
Сандански
“

„Спортно оборудване за
нуждите на Плувен клуб –
Сандански, с цел постигане
на високи спортни резултати
на
републикански
и
международни първенства“

В посочения срок за отговор кандидатът не е
отговорил на УП от КППП в ИСУН.
Кандидатът не е предоставил исканите му
документи и разяснения. В резултат на което не са
представени задължителни документи съгласно
Условията за кандидатстване:
•
Декларация съгласно приложение № 6 към
чл. 24, ал. 1, т. 8 на Наредба № 22/ 14.12.2015 г.
•
Влязло в законна сила Решение на
Общински съвет.
•
Анализ разходи-ползи (финансов анализ)
по образец.
•
Коректно попълнена декларация за липса
или наличие на двойно финансиране.
•
Декларация НСИ по образец (приложение
16).
•
Декларация за минимална помощ по
образец (Приложение 12а).
•
Документ за ползване на имота за срок не
по-малко от 6 години, считано от датата на
подаване на заявлението за подпомагане,
което е основание за недопускане до техническа и
финансова
оценка
и
прекратяване
на
производството по отношение на кандидата.

Списък на оттеглени проектни предложения: НЯМА
Преписът-извлечение е идентичен с текста от Оценителния доклад на КППП, назначена със
заповед № 3/ 08.01.2019 г. на заместник-председателя на УС на МИГ САНДАНСКИ, за оценка на
проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.082, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
СВОМР на МИГ САНДАНСКИ

