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Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2/17.08.2022 
от 

Работата на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ 

по извършване на оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“               

по процедура № BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” с първи краен срок – 20.07.2022 г. 
 

Начало на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 21.07.2022 г. 

Край на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 17.08.2022 г. 

Проведени заседания на КППП: на 22.07.2022, 05.08.2022 г. и 17.08.2022 г. 

Проектните предложения, подлежащи на оценка на етап АСД са както следва: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта 
Дата и час на 

регистрация 
Кандидат 

1 
BG06RDNP001-

19.512-0001 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. "Акация" 

до ул. "Панайот Волов" в гр. Бяла 

Слатина 

18.07.2022 

15:40 

Община Бяла 

Слатина 

2 
BG06RDNP001-

19.512-0002 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. "Панайот 

Волов" до ул. "Любен Каравелов" в 

гр. Бяла Слатина 

18.07.2022 

15:48 

Община Бяла 

Слатина 

3 
BG06RDNP001-

19.512-0003 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. "Любен 

Каравелов" до ул. "Васил Левски" в 

гр. Бяла Слатина 

18.07.2022 

15:50 

Община Бяла 

Слатина 

 

Членове на Комисията за подбор на проектни предложения: 

№ Член на КППП Позиция в КППП Права в оценителната сесия  

1. Петко Павлов Павлов Председател Администратор 

2. Цветанка Иванова Данова Секретар Администратор 

3. 
Преслав Трилков 

Гайдарски 
Член с право на глас Оценител 

4. Павлина Савова Йончина Член с право на глас Оценител 

5. Таня Николова Петкова Член с право на глас Оценител 

Извършването на оценката за Административно съответствие и допустимост на 

проектните предложения, подадени в първия краен срок по процедура 

№BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, 
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подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”, стартира на 21.07.2022 г. 

Първо заседание на КППП 

На 22.07.2022 г. /четвъртък/ от 9:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. 

Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед № 5/21.07.2022 г. 

за определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с 

осъществяване на оценка на етап АСД на постъпилите проектни предложения по мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, 

беше проведено първото заседание, чрез онлайн конферентна връзка, на което 

присъстваха всички членове на КППП.    

Председателят на Комисията за подбор на проектни предложени /КППП/, назначена със 

Заповед №05/21.07.2022 г., представи постъпилите в срок проектни предложения в 

ИСУН 2020, като съобщи, че системата автоматично е генерирала разпределението на 

ОАСД както следва: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат Тип на 

етап 

Оценители 

1. BG06RDNP001-

19.512-0001 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. 

"Акация" до ул. "Панайот 

Волов" в гр. Бяла Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

ОАСД Преслав Трилков 

Гайдарски 

Павлина Савова 

Йончина 

2. BG06RDNP001-

19.512-0002 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. 

"Панайот Волов" до ул. 

"Любен Каравелов" в гр. Бяла 

Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

ОАСД Таня Николова 

Петкова 

 

Павлина Савова 

Йончина 

3. BG06RDNP001-

19.512-0003 

Реконструкция на улица "Цар 

Асен" в участъка от ул. 

"Любен Каравелов" до ул. 

"Васил Левски" в гр. Бяла 

Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

ОАСД Преслав Трилков 

Гайдарски  

 

Таня Николова 

Петкова 

С цел да се гарантира единен подход при оценката на проектните предложения на етап 

„Административно съответствие и допустимост“, по време на първото заседание, 

членовете на КППП взеха следните решения: 

РЕШЕНИЕ 1 

Когато от кандидата следва да се изисква документ, който първоначално не е приложен 

към проектното предложение и/или приложеният документ не е в съответствие с 

изисквания образец и не става ясна съответната информация, която се предоставя с 

него, да се изисква отново, като срокът за представяне е 7 /седем/ дни, считано от деня, 

следващ датата на изпращане на искането.   
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Пояснителна информация и/или документи може да се изисква повторно от кандидата 

на етап АСД, по преценка на КППП. 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

РЕШЕНИЕ 2 

Когато се налага да се извърши корекция във ФК, същата ще бъде извършена служебно 

от администратор на оценителната сесия и съответната секция от формуляра за 

кандидатстване в ИСУН 2020 няма да се „отключва“ за кандидата.  

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

РЕШЕНИЕ 3 

Когато се изисква допълнителна/пояснителна информация и/или документи от 

кандидата, същите следва да бъдат изпращани чрез раздел „Комуникация“ и 

отразени/приложени в получения отговор.   

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

РЕШЕНИЕ 4  

Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност, 

Комисията за подбор изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности 

и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 

една седмица. В случай, че кандидатът не отговори на уведомлението или представи 

пояснения по констатираните нередовности извън посочения срок, производството по 

оценка на проекта се прекратява. 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

РЕШЕНИЕ 5  

По отношение на образеца на Декларация за свързаност /Приложение №7 към 

Условията за кандидатстванеза/, поради допусната очевидна техническа грешка в 

оценителния лист в ИСУН 2020, в текста към Приложение №7 фигурира, че същата е 

Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ, КППП приема от кандидатите да не се изисква 

представянето на образец, който е различен от този към пакета документи.     

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа 

Решението се приема единодушно. 

 

Второ заседание на КППП 

На 05.08.2022 г. от 10:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. Бяла 

Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №05/21.07.2022 г. за 

определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с 

извършената оценка на етап АСД на постъпилите 3 броя проектни предложение по 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла 
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Слатина, посредством конферентна онлайн връзка се проведе второ заседание на 

КППП. По време на заседанието бяха изложени и обсъдени всички констатирани от 

оценителите несъответствия и пропуски по проектните предложения и съответно 

одобрено писмото за изпращане към кандидатите, както следва: 

1. За проектно предложение BG06RDNP001-19.512-0001 „Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от ул. "Акация" до ул. "Панайот Волов" в гр. Бяла 

Слатина“ е констатирано, че:  

- Представената Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на 

ДФЗ /Приложение №4 към Условията за кандидатстване/ е без дата в полето; 

– В представената Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение №8 

към Условията за кандидатстване/ неправилно са декларирани обстоятелствата; 

- Представено е нечетливо Решение/Становище от РИОСВ Враца;   

- Не става ясно как са остойностени разходите в представените от кандидата КСС. 

Съгласно УК, обосноваността на разходите по т.1, 2 и 3 от раздел 14.1 „Допустими 

видове разходи“, се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи. В 

случай, че разходът е включен в списъка, кандидатите представят една оферта и/или 

извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет 

за всяка отделна инвестиция. 

2. За проектно предложение BG06RDNP001-19.512-0002 Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от ул. "Панайот Волов" до ул. "Любен Каравелов" в гр. 

Бяла Слатина е констатирано, че:  

- Представената Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на 

ДФЗ /Приложение №4 към Условията за кандидатстване/ е без дата в полето; 

– В представената Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение №8 

към Условията за кандидатстване/ неправилно са декларирани обстоятелствата; 

- Представено е нечетливо Решение/Становище от РИОСВ Враца;   

- Не става ясно как са остойностени разходите в представените от кандидата КСС. 

Съгласно УК, обосноваността на разходите по т.1, 2 и 3 от раздел 14.1 „Допустими 

видове разходи“, се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи. В 

случай, че разходът е включен в списъка, кандидатите представят една оферта и/или 

извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет 

за всяка отделна инвестиция. 

3. За проектно предложение BG06RDNP001-19.512-0003 Реконструкция на улица 

"Цар Асен" в участъка от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил Левски" в гр. 

Бяла Слатина“ е констатирано, че:  

- Представената Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на 

ДФЗ /Приложение №4 към Условията за кандидатстване/ е без дата в полето; 

– В представената Декларация за липса на основания за отстраняване /Приложение №8 

към Условията за кандидатстване/ неправилно са декларирани обстоятелствата; 

- Представено е нечетливо Решение/Становище от РИОСВ Враца;   
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- Не става ясно как са остойностени разходите в представените от кандидата КСС. 

Съгласно УК, обосноваността на разходите по т.1, 2 и 3 от раздел 14.1 „Допустими 

видове разходи“, се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи. В 

случай, че разходът е включен в списъка, кандидатите представят една оферта и/или 

извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет 

за всяка отделна инвестиция. 

След обсъждане на напредъка по проверката на етап „Административно съответствие и 

допустимост“ на подадените проектни предложения, Председателят на КППП 

представи информация и резултатите от извършените посещения на място, предвид 

това че по проектите е предвидено СМР. Той съобщи, че проверките са извършени в 

негово присъствие и в присъствието на представител от страна на кандидата – Николай 

Гурзовски, Директор дирекция „Проекти и програми“ към община Бяла Слатина. 

Посещението и по 3те проекта е осъществена на 04.08.2022 г., като в хода на 

проверката е установено, че асфалтовата настилка в посочените участъци от улиците е 

повредена, изронена и неравна. Настилката е ограничена от бетонови бордюри, които 

на места липсват, а тези които са на място са изкривени, обрасли и потънали. 

Забелязани са също проблеми с отводняването, липсват напречни наклони на 

разглежданите участъци, липсва маркировка и сигнализация. Тротоарите са с нарушен 

наклон, неравни, с изпочупени плочки, като на места те са съчетани със зелени площи и 

асфалт, който е в лошо състояние. Широчината на уличното платно варира и 

тротоарите от едната и другата страна също са с различни широчина.  

Председателят на КППП уведоми членовете, че проверките на място са протоколирани, 

като за целта са оформени контролни листи от посещение на място по процедура № 

BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

и са приложени по 2 бр. снимки от всяка отсеча от улиците, предложени за 

реконструкция и ремонт по проекта. 

Също така, в резултат от посещението на място е установено, че дейностите, за които е 

заявено финансово подпомагане, не са осъществени, не са започнали и е налице 

съответствие между представените от кандидата данни. 

В резултат от извършената документална проверка от оценителите и на база 

констатираните несъответствия по всички 3 проектни предложения, на 05.08.2022 г. 

чрез ИСУН 2020 са изпратени 3 броя уведомителни писма до кандидатите, както 

следва: 

№ Проектно 

предложение 

Изискани документи и пояснителна информация Изх. № 

1 BG06RDNP001-

19.512-0001 

-Таблица за допустими инвестиции в електронен 

формат по образец на ДФЗ – Приложение №4 към 

Условията за кандидатстване, с попълнена дата; 

-Декларация Приложение №8 към Условията за 

кандидатстване с коректно декларирани 

МИГ-7.2-ОАСД 

-0001/05.08.2022 
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обстоятелствата; 

- Четливо Решение/Становище от РИОСВ; 

-Пояснение и съотносими документи за 

остойностяване на разходите за СМР; 

2 BG06RDNP001-

19.512-0002 

-Таблица за допустими инвестиции в електронен 

формат по образец на ДФЗ – Приложение №4 към 

Условията за кандидатстване, с попълнена дата; 

-Декларация Приложение №8 към Условията за 

кандидатстване с коректно декларирани 

обстоятелствата; 

- Четливо Решение/Становище от РИОСВ; 

-Пояснение и съотносими документи за 

остойностяване на разходите за СМР; 

МИГ-7.2-ОАСД 

-0002/05.08.2022 

3 BG06RDNP001-

19.512-0003 

-Таблица за допустими инвестиции в електронен 

формат по образец на ДФЗ – Приложение №4 към 

Условията за кандидатстване, с попълнена дата; 

-Декларация Приложение №8 към Условията за 

кандидатстване с коректно декларирани 

обстоятелствата; 

- Четливо Решение/Становище от РИОСВ; 

-Пояснение и съотносими документи за 

остойностяване на разходите за СМР; 

МИГ-7.2-ОАСД 

-0003/05.08.2022 

В резултат на изпратените писма за отстраняване на нередовности чрез ИСУН 2020, в 

указания срок от 7 дни постъпиха 3 бр. отговори от кандидатите, както следва: 

№ Номер на ПП Дата на въпрос Срок за отговор Дата на отговор 

1. BG06RDNP001-19.512-0001 05.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 

2. BG06RDNP001-19.512-0002 05.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 

3. BG06RDNP001-19.512-0003 05.08.2022 12.08.2022 12.08.2022 

Извършването на ОАСД на проектите е продължена чрез попълване на оценителни 

листове от експерт-оценителите.  

Трето заседание на КППП 

На 17.08.2022 г., от 10:00 ч. в офиса на МИГ Бяла Слатина, посредством конферентна 

онлайн връзка се проведе трето заседание на КППП. По време на заседанието и след 

така извършената оценка на етап АСД в рамките на оценителна сесия BG06RDNP001-

19.512-S1, Комисията за подбор на проектни предложения взе следното: 

РЕШЕНИЕ 6 
Комисията за подбор на проектни предложения, подадени в рамките на първи краен 

срок по процедура BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”, допуска до техническа и финансова оценка следните проектни 

предложения: 
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№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат 

1. BG06RDNP001-

19.512-0001 

Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка 

от ул. "Акация" до ул. "Панайот Волов" в гр. 

Бяла Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

2. BG06RDNP001-

19.512-0002 

Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка 

от ул. "Панайот Волов" до ул. "Любен 

Каравелов" в гр. Бяла Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

3. BG06RDNP001-

19.512-0003 

Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка 

от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил 

Левски" в гр. Бяла Слатина 

Община Бяла 

Слатина 

В рамките на оценителна сесия BG06RDNP001-19.512-S1 НЯМА проектни 

предложения, които не отговарят на критериите за АСД.  

 

Край на дейностите по оценка на проектите на етап АСД: 17.08.2022 г.  

 

Неразделна част към настоящия протокол е Приложение № 1 „Списък на проектните 

предложения, отговарящи на критериите за АСД и преминаващи за ТФО“ и 

Приложение № 2 „Списък на проектните предложения, които не се допускат до ТФО“ в 

рамките на първи краен срок по процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура”. 

 

 

 

Членове на КППП: 

 

Председател: Петко Павлов    /ПП/ 

Секретар: Цветанка Данова     /ПП/ 

Външен експерт-оценител: Преслав Гайдарски  /ПП/ 

Външен експерт-оценител: Павлина Йончина  /ПП/ 

Оценител от КВО: Таня Петкова    /ПП/ 


