
Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG06RDNP001-19.042-S1 МИГ „Девня – Аксаково“ - Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка  по  

мащаби  инфраструктура  

Решение 1: КППП допуска да бъде поискана допълнителна информация от 
кандидата. Информацията е необходима за коректно определяне допустимостта 
на проектното предложение и няма да доведе до подобряване на неговото 
качество. 

Решение 2: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.042-0001 – 
Административна сграда – кметство с читалище в с. Доброглед, община 
Аксаково“, да бъде поискан коректно попълнен Анализ разходи – ползи 
(финансов анализ), като стойността на инвестицията, предмет на проектното 
предложение бъде отразена в разходната част на анализа в съответствие с 
планираният разход по години, а прихода от субсидията от ЕЗФРСР по ВОМР да 
бъде посочен в съответствие с планираното й постъпване по сметките на 
кандидата в съответната година; 

Решение 3: Оценителите, разпределени за извършване ОАСД на проект: 
„BG06RDNP001-19.042-0002 - Ремонт и реконструкция на съществуващо 
читалище в УПИ V-1, кв. 11, по плана на с. Яребична, община Аксаково“, да 
преустановят работата си до отразяване оттеглянето на проектното предложение 
в ИСУН 2020 от УО. 

Решение 4: Проект „BG06RDNP001-19.042-0001 Административна сграда - 
кметство с читалище в с. Доброглед, община Аксаково“ преминава етап 
административно съответствие и допустимост и подлежи на техническа 
и финансова оценка.  

Решение 5: Проект: „Административна сграда - кметство с читалище в с. 
Доброглед, община Аксаково“, с регистрационен № BG06RDNP001-19.042-0001 
преминава етап техническа и финансова оценка. Комисията одобрява проектното 
предложение и предлага да бъде финансирана БФП в размер на 165 713,51 
лева.  

 

Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG06RDNP001-19.042-S2 МИГ „Девня – Аксаково“ - Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка  по  

мащаби  инфраструктура 

Решение 1:  Комисията за подбор на проектни предложения да извърши 
проверка на място на сградите, предмет на проектни предложения, включени в 
оценителна сесия BG06RDNP001-19.042-S2. Проверка за всяко проектно 
предложение да се извърши в периода 17.10. – 19.10.2018 г. 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, както и за изготвяне на обективна 
техническа и финансова оценка и няма да доведе до подобряване на тяхното 
качество. 

Решение 3: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.042-0003 – Ремонт и 
реконструкция на съществуващо читалище в УПИ V-1, кв. 11, по плана на с. 
Яребична, община Аксаково“, да бъде поискана следната допълнителна 
информация и документи: 

1. Устав на НЧ "Яребична" заверен за вярност с оригинала; 

2. Валидно Удостоверение за актуално правно състояние на НЧ "Яребична". 

3. Коригиран Формуляр за мониторинг с посочен брой жители в показателя 
по т.4; 

4. Коригирана Декларация (Приложение 7) с описани всички неприложими 
документи. 

Решение 4: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.042-0004 – Подобряване 
на енергийната ефективност на административна сграда (бивше 
пълномощничество) в община Девня“, да бъде поискана следната допълнителна 
информация и документи: 

1. Приложение №1 - Основна информация за проектното предложение, с 
коректно попълнена декларативната част; 

2. Коригирана Декларация за неприложими документи (Приложение 7) с 
попълнени всички неприложими документи.  

3. 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 документа; 

4. Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с 
инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на 
общинската програма за енергийна ефективност на община Девня; 

5. Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден 
сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, 
изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за 
обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 
енергийните спестявания на сгради; 

Решение 5: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.042-0005 – Подобряване 
на енергийната ефективност на сграда за обществено хранене в община Девня“, 
да бъде поискана следната допълнителна информация и документи: 

1. Приложение №1 - Основна информация за проектното предложение, с 
коректно попълнена декларативната част; 

2. Коректно попълнена Декларация за неприложими документи 
(Приложение №7), попълнена със всички неприложими документи; 



3. 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 документа; 

4. Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с 
инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на 
общинската програма за енергийна ефективност на община Девня; 

5. Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден 
сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, 
изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за 
обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 
енергийните спестявания на сгради. 

Решение 6: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.042-0006 – Подобряване 
на енергийната ефективност на сграда НЧ „Христо Ботев – 1927“ в община 
Девня“, да бъде поискана следната допълнителна информация и документи: 

1. Приложение №1 - Основна информация за проектното предложение, с 
коректно попълнена декларативната част; 

2. Коректно попълнена Декларация за неприложими документи 
(Приложение №7), попълнена със всички неприложими документи; 

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

4. 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 документа; 

5. Да се представи Декларация за минимална помощ, съгласно приложение 
№ 15 към Условията за кандидатстване 

Решение 7: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.042-0007 – Основен 
ремонт, реконструкция, преустройство и промяна предназначението на 
съществуваща фурна в сграда за обществено обслужване в УПИ III „за 
обществено обслужване“, кв.20 по плана на с. Долище, община Аксаково“, да 
бъде поискана следната допълнителна информация и документи: 

1. Свидетелство за съдимост на Атанас Костадинов Стоилов, актуално към 
датата на извършване на проверка за АСД; 

2. Коректно попълнена Декларация за неприложими документи 
(Приложение №7), попълнена със всички неприложими документи; 

Решение 8:  

1. Комисията приема за коректно подадена информацията за три ценови 
предложения, независимо дали са прикачени като изискуеми по т. 26 или 
по т. 29 от списъка на документите към Условията за кандидатстване. 

2. Комисията приема извършената от оценителите оценка независимо дали е 
посочена в т. 26 или в т. 29 на оценителния лист. 

Решение 9:  



Проект „BG06RDNP001-19.042-0003 – Ремонт и реконструкция на съществуващо 
читалище в УПИ V-1, кв. 11, по плана на с. Яребична, община Аксаково“ 
преминава етап административно съответствие и допустимост и 
подлежи на техническа и финансова оценка.  

Решение 10:  

Проект „BG06RDNP001-19.042-0004 – Подобряване на енергийната ефективност 
на административна сграда (бивше пълномощничество) в община Девня“ 
преминава етап административно съответствие и допустимост и 
подлежи на техническа и финансова оценка.  

Решение 11:  

Проект „BG06RDNP001-19.042-0005 – Подобряване на енергийната ефективност 
на сграда за обществено хранене в община Девня“ преминава етап 
административно съответствие и допустимост и подлежи на техническа 
и финансова оценка.  

Решение 12:  

Проект „BG06RDNP001-19.042-0006 – Подобряване на енергийната ефективност 
на сграда НЧ „Христо Ботев – 1927“ в община Девня“ преминава етап 
административно съответствие и допустимост и подлежи на техническа 
и финансова оценка.  

Решение 13:  

Проект „BG06RDNP001-19.042-0007 – Основен ремонт, реконструкция, 
преустройство и промяна предназначението на съществуваща фурна в сграда за 
обществено обслужване в УПИ III „за обществено обслужване“, кв.20 по плана 
на с. Долище, община Аксаково“ преминава етап административно 
съответствие и допустимост и подлежи на техническа и финансова 
оценка.  

Решение 14: Проект: „Ремонт и реконструкция на съществуващо читалище в 
УПИ V-1, кв. 11, по плана на с. Яребична, община Аксаково“, с регистрационен 
№ BG06RDNP001-19.042-0003 преминава етап техническа и финансова оценка. 
Комисията одобрява проектното предложение и предлага да бъде 
финансирана БФП в размер на 163 380,86 лева.  

Решение 15: Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на 
административна сграда (бивше пълномощничество) в община Девня“, с 
регистрационен № BG06RDNP001-19.042-0004 преминава етап техническа и 
финансова оценка. Комисията одобрява проектното предложение и предлага да 
бъде финансирана БФП в размер на 157 524,00 лева.  

Решение 16: Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сграда за 
обществено хранене в община Девня“, с регистрационен № BG06RDNP001-
19.042-0005 преминава етап техническа и финансова оценка. Комисията 
одобрява проектното предложение и предлага да бъде финансирана БФП в 
размер на 69 095,14 лева.  

Решение 17: Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сграда НЧ 
„Христо Ботев – 1927“ в община Девня”, с регистрационен № BG06RDNP001-



19.042-0006 преминава етап техническа и финансова оценка. Комисията 
одобрява проектното предложение и предлага да бъде финансирана БФП в 
размер на 163 380,86 лева.  

Решение 18: Проект: „Основен ремонт, реконструкция, преустройство и 
промяна предназначението на съществуваща фурна в сграда за обществено 
обслужване в УПИ III „за обществено обслужване“, кв.20 по плана на с. Долище, 
община Аксаково“, с регистрационен № BG06RDNP001-19.042-0007 преминава 
етап техническа и финансова оценка. Комисията одобрява проектното 
предложение и предлага да бъде финансирана БФП в размер на 77 639,07 
лева. 


