
СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ, РЕЗЕРВНИ, ОТХВЪРЛЕНИ И ОТТЕГЛЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КППП НА 
„МИГ СРЕДЕЦ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.353 „МИГ СРЕДЕЦ - ПОДМЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА 

ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“-ВТОРИ ПРИЕМ 

РЕШЕНИЕ НА КППП ВЗЕТИ С ДОКЛАД ОТ ДАТА 07.01.2021 г. 

Списък №1 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 

№ № на 
проектното 
предложение 
 

Наименование на 
проектно предложение 

Име на 
кандида
та 

УИН Резулта
т/ 
Обобщ
ена 
оценка 
(точки) 

Заявена от 
кандидата 
обща 
стойност на 
проектното 
предложение 
в лв.  

Заявена от 
кандидата 
безвъзмезд
на 
финансова 
помощ в 
лв. 

Одобрена  
обща 
стойност на 
проектното 
предложен
ие в лв.  

Одобрена  
безвъзмезд
на 
финансова 
помощ в 
лв. 

1. 

BG06RDNP001‐
19.353‐0004 

„Създаване на зони за 
отдих в поземлени имоти с 
идентификатор 76039.154.1 
и 76039.170.6, в землището 
на с. Факия” 

Община 
Средец 

000056878  55  10 777,70  10 777,70  10 777,00  10 777,70 

 

Списък №2 

Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, 
подредени по реда на тяхното класиране 

№ № на 
проектното 
предложение 
 

Наименование на 
проектно 
предложение 

Име на 
кандидата

УИН Резултат/ 
Обобщена 
оценка 
(точки) 

Заявена от 
кандидата 
обща 
стойност на 
проектното 
предложение 
в лв.  

Заявена от 
кандидата 
безвъзмездна 
финансова 
помощ в лв. 

Одобрена  
обща 
стойност на 
проектното 
предложение 
в лв.  

Одобрена  
безвъзмездна 
финансова 
помощ в лв. 

‐  ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 



 

Списък №3 

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им 

№ № на 
проектното 

предложение 
 

Наименование на 
проектно 

предложение 

Наименование 
на кандидата 

УИН Основание за отхвърляне  
 

‐  ‐ ‐  - - - 

 

 

 

 

Списък №4  Списък на оттеглените  по време  на оценката проектни предложения  

Съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016 г. 

 

 

 

Одобрил: /П/ 
Инж. Димо Найденов 
Председател на УС 
на основание Протокол №3/11.01.2021 г. на УС 
и Заповед №58/11.01.2021 г. 

№ № на проектното 
предложение 
 

Наименование на 
проектно 
предложение 

Име на 
кандидата 

УИН  Входящ №  и дата на Заявлението/писмото за 
оттегляне на проектното предложение от 
кандидата  

‐  ‐ ‐  ‐ ‐ ‐


