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                         СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.030 

„МИГ Завет-Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - Втори прием 

 

Заповед за сформиране на оценителна Комисия: № 28/ 31.12.2018г. на заместник-

председателя на УС на „МИГ Завет-Кубрат“ 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ 

– ВТОРИ ПРИЕМ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 6, ал.2 от Процедурата за подбор на проектни предложения към СВОМР на 

„МИГ Завет-Кубрат“ и във връзка с писмо изх.№ УД-02-19-1156/ 14.01.2019 г. на Община 

Кубрат, възлага на председателя на КППП: 

1. Да анулира генерираните оценителни листове за проектно предложение № BG06RDNP001 – 

19.030 – 0009  „Изграждане и обзавеждане на сензорна зала и закупуване на лек автомобил за 

предоставяне на мобилна социална работа за нуждите на Център за обществена подкрепа гр. 

Кубрат“ в ИСУН 2020. 

2. Да препрати на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. писмо изх. № УД-02-19-1156/14.01.2019 г. на 

Община Кубрат за извършване на необходимите действия в ИСУН 2020. 

3. Прекратява процедурата по оценка на проектно предложение № BG06RDNP001 – 19.030 – 

0009 „Изграждане и обзавеждане на сензорна зала и закупуване на лек автомобил за 

предоставяне на мобилна социална работа за нуждите на Център за обществена подкрепа гр. 

Кубрат“ на кандидат Община Кубрат в ИСУН 2020. 
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РЕШЕНИЕ № 2 

 

1. Във връзка с допусната техническа грешка при приключване на оценителен лист по проектно 

предложение с BG06RDNP001-19.030-0011, същия да се анулира.   

2. Упълномощава председателя на Комисията да генерира ръчно в ИСУН нов оценителен лист за 

проектното предложение  по т.1., съответстващ на анулирания оценителен лист. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0010 „Обзавеждане на спални помещения в ДГ 

„Първи юни“ с. Юпер-база в с. Сеслав, община Кубрат, Обзавеждане на спални помещения и 

занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат–база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на 

спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с.Севар, община Кубрат“; Доставка на 

оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с.Бисерци, община Кубрат“ отговаря на 

критериите за административно съответствие и допустимост и се допуска до техническа и 

финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001 – 19.030 – 0011 „Обзавеждане на жилищни блокове в 

Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“ отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост и се допуска до техническа и финансова оценка по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - 

Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001 – 19.030 – 0012 „Доставка и монтаж на кухненско 

оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален 

патронаж с. Севар и закупуване на  лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско 

предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат“ отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост и се допуска до техническа и финансова оценка по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - 

Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001 – 19.030 – 0013 „Оборудване и обзавеждане на зала за 

силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“ отговаря на критериите за 

административно съответствие и допустимост и се допуска до техническа и финансова оценка 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.030 

„МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 
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РЕШЕНИЕ № 7 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001 – 19.030 – 0014 „Доставка и монтаж на водогреен 

котел за нуждите на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар и ДГ „Пролет“ с. Севар“ отговаря на 

критериите за административно съответствие и допустимост и се допуска до техническа и 

финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001 – 19.030 – 0015 „Доставка и монтаж на столове за 

зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“ отговаря 

на критериите за административно съответствие и допустимост и се допуска до техническа и 

финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001 – 19.030 – 0016 „Оборудване и обзавеждане на 

общинска социална инфраструктура - Домашен социален патронаж гр. Завет“ отговаря на 

критериите за административно съответствие и допустимост и се допуска до техническа и 

финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001 – 19.030 – 0017 „Оборудване и обзавеждане на 

общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина 

„Червената шапчица“ с. Брестовене  и Детска градина „Радост“ с. Острово“ отговаря на 

критериите за административно съответствие и допустимост и се допуска до техническа и 

финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 11 
 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0010 „Обзавеждане на спални помещения в ДГ 

„Първи юни“ с. Юпер-база в с. Сеслав, община Кубрат, Обзавеждане на спални помещения и 

занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат–база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални 

помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с.Севар, община Кубрат“; Доставка на оборудване и 

обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с.Бисерци, община Кубрат“ преминава етап техническа и 

финансова оценка на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
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BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 

окончателна оценка 65 точки и е допустим за финансиране, с размер на безвъзмездна финансова 

помощ 43 917,13 лв. 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0011 „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом 

за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“ преминава етап техническа и финансова оценка на 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ 

Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с окончателна оценка 55 точки и е допустим за 

финансиране, с размер на безвъзмездна финансова помощ 21 340,00 лв. 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0012 „Доставка и монтаж на кухненско 

оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален 

патронаж с. Севар и закупуване на  лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие 

„Социални услуги“ гр. Кубрат“ преминава етап техническа и финансова оценка на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - 

Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ с окончателна оценка 60 точки и е допустим за 

финансиране, с размер на безвъзмездна финансова помощ 54 687,00 лв. 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0013 „Оборудване и обзавеждане на зала за 

силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“ преминава етап техническа и 

финансова оценка на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 

окончателна оценка 55 точки и е допустим за финансиране, с размер на безвъзмездна финансова 

помощ 20 157,57 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0014 „Доставка и монтаж на водогреен котел за 

нуждите на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар и ДГ „Пролет“ с. Севар“ преминава етап техническа и 

финансова оценка на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 

окончателна оценка 65 точки и е допустим за финансиране, с размер на безвъзмездна финансова 

помощ 31 400,00 лв. 
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РЕШЕНИЕ № 16 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0015 „Доставка и монтаж на столове за 

зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“ 

преминава етап техническа и финансова оценка на процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ с окончателна оценка 55 точки и е допустим за финансиране, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 22 357,50 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0016 „Оборудване и обзавеждане на общинска 

социална инфраструктура - Домашен социален патронаж гр. Завет“ преминава етап техническа и 

финансова оценка на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 

окончателна оценка 55 точки и е допустим за финансиране, с размер на безвъзмездна финансова 

помощ 96 781,00 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.030-0017 „Оборудване и обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената 

шапчица“ с. Брестовене  и Детска градина „Радост“ с. Острово“ преминава етап техническа и 

финансова оценка на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001 – 19.030 „МИГ Завет - Кубрат“ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разрешаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 

окончателна оценка 65 точки и е допустим за финансиране, с размер на безвъзмездна финансова 

помощ 64 014,00 лв. 
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