
Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG06RDNP001-19.044-S1 МИГ „Девня – Аксаково“ – Изграждане на 

ИКТ  инфраструктура в общинските административни сгради 

Решение 1:  Комисията за подбор на проектни предложения да извърши 
проверка на място на сградите, предмет на проектни предложения, включени в 
оценителна сесия BG06RDNP001-19.044-S1. Проверката за всяко проектно 
предложение да се извърши в периода 17.10. - 19.10.2018 г., съвместно от 
двамата оценители, на които автоматичното разпределение в ИСУН 2020 
генерира оценителни листи за етап ОАСД. 

Решение 2: КППП допуска да бъде поискана допълнителна информация от 
кандидатите. Информацията е необходима за коректно определяне 
допустимостта на проектните предложения и няма да доведе до подобряване на 
техните качества. 

Решение 3: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.044-0001 – 
Изграждане на структурна комуникационна система в сградата на 
община Девня“, да бъдат поискани следните допълнителни документи: 

1. Приложение 1 с попълнена декларативна част. 

2. Анализ разходи-ползи с коректно попълнени стойности на разходите в таблица 
1 и таблица 2. 

3. Препис на решение №491 на Общинския съвет-Девня, заверен за вярност с 
оригинала. 

4. Коригирана декларация (Приложение 7) с включени всички неприложими 
документи. 

5. Удостоверение от Национален институт за недвижимо културно наследство 
(НИНКН), за статута на обекта като недвижима културна ценност или входящ 
номер на искане за издаване на удостоверението. 

Решение 4: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.044-0002 – 
Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска 
администрация – Аксаково“, да бъдат поискани следните допълнителни 
документи: 

1. Валидно свидетелство за съдимост на Атанас Костадинов Стоилов 

2. Коригирано Приложение 10 - Формуляр за наблюдение изпълнението на 
дейностите по проекта по мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в 
общинските административни сгради“ от ДФЗ и се попълни статута на обекта на 
инвестицията. 

По протокол №3/07.11.2018 г.  

Решение 5: Проект „BG06RDNP001-19.044-0001 „Изграждане на структурна 

комуникационна система в сградата на община Девня“ преминава етап 
административно съответствие и допустимост и подлежи на техническа 
и финансова оценка.  



Решение 6: Проект „BG06RDNP001-19.044-0002  „Изграждане на ИКТ 

инфраструктура в сградата на общинска администрация – Аксаково“ преминава 
етап административно съответствие и допустимост и подлежи на 
техническа и финансова оценка.  

Решение 7: С оглед обективността на допуснатия пропуск от страна на 
оценителят Женя Желязкова Георгиева и желанието на оценителя да отстрани 
пропуска, Комисията допуска анулиране на приключения оценителен лист и 
ръчно разпределяне на нов оценителен лист. 

Решение 8: Проект: „Изграждане на структурна комуникационна система в 
сградата на община Девня“, с регистрационен № BG06RDNP001-19.044-0001 
преминава етап техническа и финансова оценка. Комисията одобрява проектното 
предложение и предлага да бъде финансирана БФП в размер на 155 000,00 
лева.  

Решение 9: Проект: „Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на 
общинска администрация – Аксаково“, с регистрационен № BG06RDNP001-
19.044-0002 преминава етап техническа и финансова оценка. Комисията 
одобрява проектното предложение и предлага да бъде финансирана БФП в 
размер на 154 984.18 лева. 


