
          

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
  

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:  

№ BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА ПОДМЯРКА 19.2-7.5  „ПОДКРЕПА ЗА 

ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” ПЪРВИ 

ПРИЕМ 07.05 – 08.06.2020г. 

 
 
                                                                             Одобрявам: …………/п/………………. 

                                                                             /Зам. председател на УС на МИГ Добричка/ 

 

РЕШЕНИЯ  

на Оценителна комисия, назначена със заповед № 19.2-7.5-1/09.06.2020 г. 

на зам. председателя на УС на МИГ Добричка  

 

По първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.5 

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

мащаб туристическа инфраструктура” е постъпило едно проектно предложение.  

За извършване на оценителния процес на 10.06.2020г. в ИСУН 2020 беше създадена 

оценителна сесия BG06RDNP001-19.401-S1.  

 

Етапи на оценката: 

 

1. ОЦЕНКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ (ОАСД) 

 

Разпределението за етап ОАСД с номер BG06RDNP001-19.401-S1-D1 е извършено 

автоматично на 10.06.2020г. в 15:12 часа. 

В рамките на проверката на 15.06.2020 г. беше извършено посещение на място в с. Паскалевo, 

сградата на ОУ „Димитър Минчев“ с цел установяване на съответствие на декларираните в 

проектното предложение данни с реалните. 

Във връзка с извършването на оценка на етап АСД, КППП  

РЕШИ: 

1. Проектното предложение преминава успешно етапа на проверка за АСД и се допуска до 

следващ етап на оценка. 
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2. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ТФО) 

 

Разпределението за етап ТФО с номер BG06RDNP001-19.401-S1-D2 е извършено на 

08.07.2020 г. в 14:31 часа.  

На базата на индивидуалните оценки за проектното предложение беше направена обобщена 

ТФО. Окончателната оценка е получена като средноаритметично от оценките на двамата оценители. 

В хода на процеса по извършване на ТФО не е констатирана разлика между двете оценки от 

повече от 20 на сто от максималната възможна оценка. 

В хода на оценката не е установен случай, при който проектно предложение да е оценено от 

двама членове на комисията и едната оценка да е по-ниска от минимално допустимата оценка за 

качество по процедурата, а другата оценка – по-голяма или равна на нея. 

 

В резултат на приключване на етапа на ТФО, Комисията  

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява и предлага за финансиране проектно предложение BG06RDNP001-19.401-0001 с 

кандидат Община Добричка: 

 

 
 

 

На базата на това решение и при спазване на Процедурата за оценка на проекти, Комисията 

изготви Списък на предложените за финансиране проектни предложения (Приложение 1).  

Няма резервни проектни предложения, които са преминали оценяването. 

Няма предложени за отхвърляне проектни предложения. 

Няма оттеглените по време на оценката проектни предложения. 

Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата е в размер на 

185 281,84 лв. 

 

 



Приложение №1 

към Оценителен доклад от работата на КППП, назначена със Заповед № 19.2-7.5-1/09.06.2020 г. на заместник - председателя на УС на МИГ 

Добричка 

 

СПИСЪК НА 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 

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.2-401  МИГ ДОБРИЧКА 

Подмярка 19.2-7.5. “Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура”, първи прием 

 

Рег. № Кандидат 
Наименование на проектното 

предложение 

Резултат 

от ОАСД 

- статус 

Резултат от 

ТФО 
Класиране 

статус 
точк

и 

пореден 

№ 
статус 

БФП след 

корекции 

BG06RDNP001-

19.401-0001 

Община 

Добричка 

Развиване на туристически 

продукт за образователен и 

развлекателен туризъм на 

територията на община Добричка 

Преминава Преминава 80 1 Одобрено 185 281,84 лв.  

 


