
Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Решение 1:  Комисията за подбор на проектни предложения да извърши 
проверка на място на имота върху който ще се реализира проектното 
предложение, включено в оценителна сесия BG06RDNP001-19.298-S1. 
Проверката за всяко проектно предложение да се извърши не по-късно от 
10.01.2020 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 
кандидата. Информацията е необходима за коректно определяне допустимостта 
на проектното предложение, както и за изготвяне на обективна техническа и 
финансова оценка и няма да доведе до подобряване на неговото качество. 

Решение 3: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.298-0001 – 
Информационен център към античен амфитеатър, паркоустройство и 
благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел 
социализация“, да бъде поискана следната допълнителна информация и 
документи: 

1. Коригирано Приложение №1 Основната информация за проектното 
предложение, както следва: 

- В раздел I "Основната информация за проектното предложение" 
стойността на субсидията следва да отговаря на стойността на посочена в 
секция 5 Бюджет (в лева) от Формуляра за кандидатстване - 169 970.81 
лева. 

- Обяснителна записка за работните места, които ще бъдат създадени с 
реализацията на проекта, тъй като в раздел II "Критерии за оценка на 
проектното предложение" кандидатът е заявил точки по критерий 
"Проекти създаващи работни места при изпълнение на допустимите 
дейности", в секция 11 от формуляра за кандидатстване поле "Създаване 
на работни места при изпълнение на допустимите дейности по проекта" е 
посочено като неприложимо, а във Формуляра за наблюдение Приложение 
№14 работните места ще бъдат създадени след изпълнение на дейностите 
по проекта. Информацията за броя на работните места да бъде уеднаквена 
във всички документи приложени към проектното предложение 
(Приложение №1 Основна информация за проектното предложение, 
Приложение №14 Формуляр за наблюдение, Приложение №12 Анализ 
разходи-ползи (финансов анализ)). 

- В раздел III Индикатори, индикатор "Общо инвестиции в евро 
(публични+частни) да се превалутира с посоченият в Условията за 
кандидатстване курс за 1евро – 1,9558 лева. 

- В раздел III Индикатори, индикатор "Брой жители, които се възползват 
от подобрените услуги/инфраструктура", кандидатът е посочил 5000, а при 
заявяване на точки по критерий "Брой население в населените места, 



където ще се извършват допустимите дейности по проекта" е посочено, че 
населението на гр. Девня се състои от 8800 лица. Да се представи 
допълнителна информация за броя на населението, което ще се възползва 
от подобрените услуги/инфраструктура. Информацията да бъде 
уеднаквена във всички документи приложени към проектното 
предложение (Приложения с №1, №14 и №15). 

2. Коригирана Таблица за допустимите инвестиции и дейности (Приложение 
№2), в която стойността на субсидията да съответства на посочената в секция 5 
Бюджет (в лева) от Формуляра за кандидатстване. 

3. Коригиран Анализ разходи-ползи (финансов анализ) (Приложение №12), в 
който стойността на субсидията да съответства на посочената в секция 5 Бюджет 
(в лева) от Формуляра за кандидатстване. 

4. Инвентарна книга, съставена към датата на подаване на проектното 
предложение (09.12.2019г.). 

5. Обяснителна записка от кандидата за несъответствието на наименованието на 
инвестиционния проект в Решение №4, 6 и 8 на Общински съвет Девня по 
Протокол № 2 от 15.11.2019 г. с посоченото наименование в подаденото 
проектно предложение и на наименованието на инвестиционния проект, 
прикачен в секция 12. 

6. Формуляр за наблюдение изпълнението на дейностите по проекта 
(Приложение №14) с непопълнен раздел VI Показатели за изпълнение по 
проекта. Таблицата се попълва служебно от РА. 

7. Представяне на три съпоставими независими оферти в оригинал, с актуален 
към датата на кандидатсване срок на валидност. Обяснителна записка за 
невключените в офертите, но предвидени в количествената сметка по част "Ел." 
четири броя климатици. 

8. Да се представи сканирано копие на целия инвестиционен проект. 

9. Допълнителни документи, удостоверяващи влизане в сила на Разрешение за 
строеж № 21 от 06.08.2019 г. 

10. Декларация за неприложими документи (Приложение №7) с включени 
следните неприложими за проекта документи: 

- Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за 
предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за 
юридически лица); 

-  Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (за 
проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, за 
извършването на които не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно 
Закона за устройство на територията). 

Решение 4: КППП допуска да бъде поискана отново допълнителна информация 
от кандидата. Информацията е необходима за коректно определяне 
допустимостта на проектното предложение, както и за изготвяне на обективна 



техническа и финансова оценка и няма да доведе до подобряване на неговото 
качество. 

Решение 5: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.298-0001 – 
Информационен център към античен амфитеатър, паркоустройство и 
благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел 
социализация“, да бъде поискана отново следната допълнителна информация и 
документи: 

1. Решения на Общински съвет гр. Девня №4, №6 и №8 от Протокол 
№2/15.11.2019г. с коректно наименование на проектното предложение; 

2. Три независими ценови оферти, с актуален срок на валидност; 

3. Коректно попълнен Формуляр за мониторинг - Приложение №15, в 
съответствие с образеца на формуляра, приложен към Условията за 
кандидатстване; 

4. Обяснителна записка с разяснения относно непредставянето на документите 
изискани от комисията за подбор на проектни предложения с писмо с изх. №19-
2-18/09.01.2020 г. 

Решение 6: Да се уведоми УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за необходимостта 
от вземане на решение за изменение срока за работата на комисията за подбор 
на проектни предложения определен със Заповед №37/12.12.2019 г.   

Решение 7: Проект BG06RDNP001-19.298-0001 – „Информационен център към 
античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите 
ландшафтни пространства с цел социализация“ преминава етап 
административно съответствие и допустимост и подлежи на техническа 
и финансова оценка.  

Решение 8: Проект: „Информационен център към античен амфитеатър, 
паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства 
с цел социализация“, с регистрационен № BG06RDNP001-19.298-0001 преминава 
етап техническа и финансова оценка. Комисията одобрява проектното 
предложение и предлага да бъде финансирана БФП в размер на 169 970,81 
лева. 


