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                         СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.240  

МИГ Завет-Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ – Първи прием 

Заповед за сформиране на оценителна комисия: № 21/ 10.06.2019 г. на заместник 

председателя на УС на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“ 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПОДМЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ – ПЪРВИ ПРИЕМ 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), чл. 18, ал. 2 от ПМС № 162/ 2016 г. и чл. 15, ал. 2 от 

Процедура за подбор на проектни предложения към стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат, 

за проектно предложение BG06RDNP001-19.240-0001 „Реконструкция на Екопътека и прилежаща 

традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, 

Община Кубрат“ да се изискат от кандидата Община Кубрат следните документи и допълнителни 

пояснения: 

 

1. Решение/ Становище на Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Русе относно 

представено от кандидата Община Кубрат уведомление за инвестиционно намерение с вх. № СД-

04-17-9 от 23.05.2019 г. 

2. Във Формуляра за кандидатстване, Раздел 8 "Индикатори" за показателите "Базова стойност 

общо" и "Целева стойност общо" на индикатора „Общ обем на инвестициите“ са въведени нулеви 

стойности. Целевата стойност не съответства на предвидения размер на инвестициите по 

проектното предложение. Да се представи пояснение, относно констатираното обстоятелство. 

3. В представеното Разрешение за строеж № 14 / 05.06.2019г., не е вписана датата на влизането 

му в сила. Да се представи коректно попълнено Разрешение за строеж (с попълнен реквизит 

"влиза в сила на ..."). 

  

РЕШЕНИЕ № 2 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.240-0001 „Реконструкция на Екопътека и 

прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. 

Кубрат, Община Кубрат“ отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост и се допуска до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001 - 19.240  МИГ Завет - Кубрат Подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 

 

 

                                                                  РЕШЕНИЕ № 3 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.240-0001 „Реконструкция на Екопътека и 

прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. 

Кубрат, Община Кубрат“ преминава етап техническа и финансова оценка на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 – 19.240  МИГ Завет-Кубрат 

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ с окончателна оценка 50 точки и се одобрява за финансиране, както следва: 

 

- Размер на одобрена безвъзмездна финансова помощ  от МИГ Завет – Кубрат – 86 701,50 лв.; 

- Обща одобрена стойност на проекта – 86 701,50 лв.; 

- Интензитет на безвъзмездна финансова помощ – 100 %. 
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