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КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА
по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“
РАЗМЕР НА БЮДЖЕТА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-240 от
12.03.2018 г. 19 558 000 лв.
Дата на публикуване: 13.09.2018г.
Списък на проектни предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители
(Проектни предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета,
определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой
точки):
Таблица 1

№

Рег. № на проектното
предложение в ИСУН

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Заявен брой точки

Получен брой
точки при
предварителна
оценка след
получено
становище от УО
на ПРСР 2014-2020

1

BG06RDNP001-7.008-0016 ОБЩИНА МЕЗДРА

„Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство
с.Зверино“

25

25

2

BG06RDNP001-7.008-0019 Община Бяла Слатина

Подобряване на енергийната ефективност в общински
сгради на територията на Община Бяла Слатина

25

25

BG06RDNP001-7.008-0027 ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на
общински сгради с цел подобряване на тяхната
енергийна ефективност" находящи се в с. Владимирово,
с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци

25

25

3

4

BG06RDNP001-7.008-0034 Община Оряхово

„Реконструкция и ремонт на административна сграда в
гр.Оряхово, ул: Андрей Чапразов 15,кв.33, имот
№503.667, с цел подобряване на нейната енергийната
ефективност“

5

BG06RDNP001-7.008-0037 Община Криводол

Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на
административната сграда на общинската администрация
в град Криводол

25

25

BG06RDNP001-7.008-0040 Община Лом

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградите на кметствата – с.
Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община
Лом“

25

25

7

BG06RDNP001-7.008-0047 Община Берковица

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с.
Гаганица, община Берковица), които предоставят
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната
енергийна ефективност

25

25

8

BG06RDNP001-7.008-0015 Община Луковит

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
административни сгради на кметства в селата на Община
Луковит чрез ремонт и оборудване

24

24

24

24

24

24

6

Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в административния комплекс на
Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община
Гулянци, област Плевен
РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИРСТРАТИВНИ
СГРАДИ , С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ кметство в Горни Дъбник, сградата на
общината в Долни Дъбник

25

25

9

BG06RDNP001-7.008-0021 Община Гулянци

10

BG06RDNP001-7.008-0029 Община Долни Дъбник

11

BG06RDNP001-7.008-0038 Община Левски

Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на обреден дом за тъжни ритуали
в гр. Левски

24

24

BG06RDNP001-7.008-0043 Община Долна Митрополия

„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на
общинска администрация на община Долна Митрополия,
УПИ ІІ, кв. 34, гр. Долна Митрополия, община Долна
Митрополия, област Плевен"

24

24

12

BG06RDNP001-7.008-0044 Община Троян

Реконструкция на общинска сграда, в която се
предоставят обществени услуги, представляваща сграда
на кметство с. Голяма Желязна, община Троян, с цел
подобряване на нейната енергийна ефективност

24

24

14

BG06RDNP001-7.008-0045 Община Червен бряг

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИРСТРАТИВНИ
СГРАДИ - КМЕТСТВА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, на територията на Община
Червен бряг

24

24

15

BG06RDNP001-7.008-0001 Община Вълчи дол

Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с
изпълнение на мерки за енергийна ефективност

22

22

16

BG06RDNP001-7.008-0003 Община Ракитово

„Подобряване на енергийната ефективност в
административна сграда на кметство в град Костандово и
административна сграда на община Ракитово в град
Ракитово“

22

22

17

BG06RDNP001-7.008-0004 Община Мъглиж

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за
сградата на общинска администрация на Община Мъглиж

22

22

BG06RDNP001-7.008-0005 ОБЩИНА ИСПЕРИХ

„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на
админстративните сгради на общинската администрация
в гр. Исперих” – Подобект Административна сграда на ул.
„Васил Левски” № 70, УПИ XII, кв. 29

22

22

BG06RDNP001-7.008-0006 ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с
изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект:
Енергийна ефективност, основен ремонт и
благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда
на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI,
кв. 74, град Тополовград, област Хасково

22

22

BG06RDNP001-7.008-0007 Община Любимец

"Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на общински сгради в Община Любимец, в които се
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност“

22

22

BG06RDNP001-7.008-0008 Община Костенец

„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГР. КОСТЕНЕЦ, ОБЩИНА
КОСТЕНЕЦ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ"

22

22

13

18

19

20

21

BG06RDNP001-7.008-0009 Община гр.Бяла

„Ремонт и оборудване на общински административни
сгради в гр. Бяла, с. Копривец и с. Лом Черковна, с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност“

22

22

23

BG06RDNP001-7.008-0010 Община Дългопол

Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в Административна сграда „Б“ на община
Дългопол – гр. Дългопол и Многофункционална сграда
„Младост“ – гр. Дългопол

22

22

24

BG06RDNP001-7.008-0011 Община Девня

Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда
общинска собственост - Младежки дом в кв.
"Повеляново" в гр. Девня

22

22

25

BG06RDNP001-7.008-0012 Община СИМИТЛИ

„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната
ефективност на сгради, в които се предоставят
обществени услуги – собственост на община Симитли“

22

22

BG06RDNP001-7.008-0013 Община Белослав

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност,
оборудване и обзавеждане на административните сгради
на Община Белослав, отредени за административни
нужди на общината и предоставяне на обществени
услуги”

22

22

BG06RDNP001-7.008-0017 Община Кубрат

„Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел
подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти:
„Административна сграда № 1“ и „Административна
сграда № 3 с подземен гараж“

22

22

BG06RDNP001-7.008-0018 Община Банско

Подобряване на енергийната ефективност на
административни сгради на територията на Община
Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и
административна сграда в гр. Банско.

22

22

BG06RDNP001-7.008-0024 Община Септември

„Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна
сграда, находяща се в УПИ III – за административни
нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на нейната енергийна
ефективност в гр.Септември, община Септември"

22

22

22

26

27

28

29

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на общински сгради с цел подобряване на тяхната
енергийна ефективност”

22

22

„Основен ремонт по ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на
Кметства с. Презвитер Козма, с.Висок и с.Илийно“

22

22

BG06RDNP001-7.008-0028 Община Върбица

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност на територията на Община Върбица”

22

22

BG06RDNP001-7.008-0031 Община Завет

Подобряване състоянието на околната среда и
оптимизиране на енергопотреблението чрез основен
ремонт и енергоефективна рехабилитация на
административни сгради в община Завет", Подобект:
"Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на
сградата на Общинска администрация Завет

22

22

34

BG06RDNP001-7.008-0032 Община Велики Преслав

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ
СГРАДИ , С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ, на територията на Община Велики
Преслав."

22

22

35

BG06RDNP001-7.008-0033 Община Сливо Поле

"Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинска сграда, находяща се в УПИ IX 1027, кв. 49 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле”

22

22

36

BG06RDNP001-7.008-0035 ОБЩИНА СОПОТ

Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които
се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност

22

22

BG06RDNP001-7.008-0036 Община Сливница

„Реконструкция и оборудване на общинска сграда на
община Сливница, в която се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на нейната енергийна
ефективност находяща се в град Сливница, Община
Сливница, с кадастрален идентификатор 67372.153.412“

22

22

30

BG06RDNP001-7.008-0025 Община Котел

31

BG06RDNP001-7.008-0026

32

33

37

Община Омуртаг, закон за
МСМА

BG06RDNP001-7.008-0039 Община Камено

„Ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински
сгради с цел подобряване на тяхната енергийна
ефективност”

22

22

BG06RDNP001-7.008-0041 Община Белица

Реконструкция на общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност на територията на
община Белица

22

22

40

BG06RDNP001-7.008-0042 Община Руен

„Реконструкция и ремонт на общински сгради,в които се
предоставят обществени услуги,с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра
поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица,
Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и
Преображенци на община Руен“.

22

22

41

BG06RDNP001-7.008-0046 Община Долни чифлик

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната
ефективност на сграда - кметство с. Старо Оряхово

22

22

42

BG06RDNP001-7.008-0048 Община Лясковец

Реконструкция на сграда на общинска администрация
Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност

22

22

43

BG06RDNP001-7.008-0049 Община Сандански

Повишаване на енергийната ефективност на сградите на
Кметство в село Катунци и Кметство в село Плоски,
община Сандански

22

22

BG06RDNP001-7.008-0050 ОБЩИНА САМОКОВ

„Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност в селата Рельово, Долни
окол, Шипочане, Горни Окол и Гуцал на община
Самоков“

22

22

45

BG06RDNP001-7.008-0051 Община Ботевград

„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на
общински сгради на територията на Община Ботевград, в
които се предоставят обществени услуги, с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност“

19

22

46

BG06RDNP001-7.008-0030 Община Искър

"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на
административни общински сгради" в гр. Искър, община
Искър

21

21

38

39

44

47

BG06RDNP001-7.008-0023 Община Никола Козлево

“Подобряване на енергийната ефективност на
административна сграда на община Никола Козлево”

19

19

Списък на проектни предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
(Всички проектни предложения, извън посочените в Таблица. 1):

№

Рег. № на проектното
предложение в ИСУН

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Заявен брой точки

Получен брой
точки при
предварителна
оценка след
получено
становище от УО
на ПРСР 2014-2020

48

BG06RDNP001-7.008-0002 ОБЩИНА АНТОНОВО

„Енергоефективни мероприятия на сграда на общинската
администрация – Община Антоново”

16

16

49

BG06RDNP001-7.008-0020 ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

„Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в общинска сграда за обществени услуги“ гр.
Чипровци, община Чипровци"

16

16

50

BG06RDNP001-7.008-0014 Община Златарица

„Енергийна ефективност на сграда общинска собственост
в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 1“

13

13

51

BG06RDNP001-7.008-0022 Община Копривщица

Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на
сградата на Общинска администрация-Копривщица

13

13

ЗА ОБРАБОТКА ПО ПРОЦЕДУРАТА СЛЕД ИЗВЪРШЕНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА СЕ ВКЛЮЧВАТ ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
• ДО ПОРЕДЕН НОМЕР: 47;
• С БЮДЖЕТ: 24 851 478.98 лв. (127% от бюджет съгласно условията за кандидатстване утвърдени със Заповед № РД 09-240 от
12.03.2018 г.);
• ОТ ОБЩ БЮДЖЕТ: 19 558 000.00 лв.
Забележка: В законоустановения срок, съгласно чл. 9в, ал. 4 от ЗПЗП по процедурата, няма постъпили възражения от кандидати до
Управляващия орган.

