
СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ, РЕЗЕРВНИ, ОТХВЪРЛЕНИ И ОТТЕГЛЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КППП НА 

„МИГ СРЕДЕЦ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.197  „МИГ СРЕДЕЦ -  ПОДМЯРКА 7.6 ”ПРОУЧВАНЕ И 

ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО 

НА СЕЛАТА“ 

РЕШЕНИЕ НА КППП ВЗЕТИ С ДОКЛАД ОТ ДАТА 25.08.2020 г. 

Списък №1Списък 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 

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. 

1. 

 

BG06RDNP001-

19.197-0004 

„Дюлевско 

настроение“ 

Народно 

читалище  

"Просвета-

1886 год."/ 

 

000045426 80 14 584,00 14 584,00 14 584,00 14 584,00 

2. 

 

BG06RDNP001-

19.197-0005 

„Оборудване, 

обзавеждане и 

попълване на 

библиотечния 

фонд на 

библиотека към 

НЧ „Просвета-

1930 ”, с. Голямо 

Буково" 

Народно 

читалище 

"Просвета -

1930"/ 

 

 

 

000045134 

 

65 8 942,35 8 942,35 8 942,35 8 942,35 

8.1. Определя резервни проектни предложения , както следва: 

Списък №2Списък 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. 

- - - - - -  - - - 

 

8.2. Отхвърля следните проектни предложения:  

Списък №3Списък 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 №51/26.08.2020 г. на УС 

 

 

№ № на проектното 

предложение 

 

Наименование на 

проектно 

предложение 

Име на 

кандидата 

УИН  Входящ №  и дата на Заявлението/писмото за 

оттегляне на проектното предложение от 

кандидата  

- - - - - - 


