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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО
ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-7.015

№

1

Наименование на
кандидата

ЦЪРКВА "СВ. БОГОРОДИЦА"

Наименование на проектното
предложение

Ремонт и подобряване на
прилежащото пространство на
Църква "Света Богородица"

Идентификационен номер на
ПП в ИУСН

BG06RDNP001-7.015-0070

Основание за отхвърляне
(посочват се конкретните основания, а не само препратки към документите и условията, които не са
изпълнени)

На 22.09.2020 г. Църква "Св. Богородица" – гр. Тополовград, подава проектно предложение с
идентификационен № BG06RDNP001-7.015-0070 в ИСУН 2020 по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-7.015 по под мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. В процеса на оценка на административно
съответствие и допустимост на проектното предложение и по конкретно при извършване на проверки
по отношение на представените към формуляра за кандидатстване документи, заявени данни и
посочени факти, са установени липси на документи или друга нередовност, за което на основание
Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и допустимост от Условията за
кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015, утвърдени със Заповед № РД 09-481
от 22.06.2020 г. е изпратено уведомително писмо за нередовности на кандидата в ИСУН 2020, като в 15
дневен срок от получаване на съобщението за наличие на писмо в ИСУН 2020 (изпратено на 01.03.2021
г.), кандидатът е трябвало да представи изисканите документи, необходими за отстраняване на
констатираните липси. Изпратеното уведомление на 01.03.2021 г. с регистрационен номер
BG06RDNP001-7.015-0070-M001 в ИСУН 2020 е отворено от представител на Църква „Света Богородица“
– гр. Тополовград на 02.03.2021 г., като в рамките на крайния срок - 16.03.2021 г., изисканите от
оценителната комисия документи, не са приложени и изпратени чрез ИСУН 2020.
Предвид гореизложеното проектното предложение с № BG06RDNP001-7.015-0070 не отговаря на
изискванията на т. 3, буква В, т. 5 и т. 8 от Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и
допустимост“ от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.
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Доростолска епархия

"Ремонт на основната сграда на
църквата, камбанарията и
прилежащите й пространства
на "православен храм Света
троица"

BG06RDNP001-7.015-0139
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На 23.09.2020 г. Доростолска епархия подава проектно предложение с идентификационен №
BG06RDNP001-7.015-0139 в ИСУН 2020 по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по под мярка
7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020
г. В процеса на оценка на административно съответствие и допустимост на проектното предложение и
по конкретно при извършване на проверки по отношение на представените към формуляра за
кандидатстване документи, заявени данни и посочени факти, са установени липси на документи, за
което на основание Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и допустимост от
Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015, утвърдени със Заповед
№ РД 09-481 от 22.06.2020 г. е изпратено уведомително писмо за нередовности на кандидата в ИСУН
2020, като в 15 дневен срок от получаване на съобщението за наличие на писмо в ИСУН 2020
(изпратено на 23.08.2021 г.), кандидата е трябвало да представи изисканите документи, необходими
за отстраняване на констатираните липси.
Изпратеното уведомление на 23.08.2021 г. с регистрационен номер BG06RDNP001-7.015-0139-M001 в
ИСУН 2020 е отворено от представител на Доростолска епархия също на 23.08.2021 г., като в рамките на
крайния срок за отговор - 07.09.2021 г., изисканите от оценителната комисия документи по точки 2, 3 и
5 от писмото за нередовности, не са приложени и изпратени през ИСУН 2020.
На 07.10.2021 г. е изпратено второ писмо в ИСУН 2020 с регистрационен номер BG06RDNP001-7.0150139-M002, с което ДФЗ – РА изисква да бъдат представени горе написаните документи, необходими
за отстраняване на констатираните липси в проектното предложение. Същото е отворено от
представител на Доростолска епархия на 08.10.2021 г. В рамките на крайния срок - 22.10.2021 г. е
получен отговор, с който Доростолска епархихия уведомява ДФЗ – РА, че има забавяне със издаването
на съгласувателното становище от Министерството на културата, поради затрудненото положение с
епидемиологичната обстановка и КОВИД 19 в страната. Кандидатът информира, че очаква
инвестиционния проект да бъде съгласуван с положително становище от страна на институцията и след
което, ще представи и останалата документация.
На 09.11.2021 г. е изпратено трето писмо в ИСУН 2020 с регистрационен номер BG06RDNP001-7.0150139-M003, с което ДФЗ – РА отново изисква да бъдат представени документите, необходими за
отстраняване на констатираните липси в проектното предложение.
В рамките на крайния срок - 16.11.2021 г., изисканите от оценителната комисия документи, не са
приложени и изпратени чрез ИСУН 2020.
Предвид гореизложеното проектното предложение с № BG06RDNP001-7.015-0139 не отговаря на
изискванията на т. 3, буква В, т. 5 и т. 8 от Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и
допустимост“ от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.
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ЦЪРКВА СВЕТИ ПРОРОК
ИЛИЯ

Ремонт и реконструкция и
модернизация на православна
Църква св.“Пророк Илия“с.Дорково

BG06RDNP001-7.015-0100
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На 23.09.2020 г. Църква "Св. Пророк Илия" подава проектно предложение с идентификационен №
BG06RDNP001-7.015-0100 в ИСУН 2020 по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по под мярка
7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020
г. В процеса на оценка на административно съответствие и допустимост на проектното предложение и
по конкретно при извършване на проверки по отношение на представените към формуляра за
кандидатстване документи, заявени данни и посочени факти, са установени липси на документи, за
което на основание Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и допустимост от
Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015, утвърдени със Заповед
№ РД 09-481 от 22.06.2020 г. е изпратено уведомително писмо за нередовности на кандидата в ИСУН
2020, като в 15 дневен срок от получаване на съобщението за наличие на писмо в ИСУН 2020
(изпратено на 08.03.2021 г.), кандидата е трябвало да представи изисканите документи, необходими
за отстраняване на констатираните липси. В отговор на писмото за отстраняване на липси и
нередовности, на 23.03.2021 г. в ИСУН 2020 е получено уведомление от представител на Църква „Св.
Пророк Илия“, че в посочения срок за отговор кандидатът не може да представи изисканите документи
поради настъпилата епидемиологична обстановка в страната. На 29.04.2021 г., оценителната комисия
изпраща второ писмо, чрез което да бъдат изискани цитираните по-горе документи. На 14.05.2021 г. е
получен отговор от Църква „Св. Пророк Илия“ с който ни информирате, че документите отново не могат
да бъдат предоставени в рамките на 15 дневния срок, тъй като същите все още се очакват да
пристигнат одобрени и подписани от Епархията в Църква „Св. Пророк Илия“, след което ще бъдат
предоставени в ДФЗ София.
На 02.12.2021 г. оценителна комисия изпраща трето писмо, чрез което са изискани отново
цитираните по-горе документи. Изпратеното уведомление е отворено от представител на Църква
„Свети пророк Илия“ на 03.12.2021 г., като в рамките на крайния срок за предоставяне на отговор 17.12.2021 г., документите не са приложени и изпратени чрез ИСУН 2020.
Предвид гореизложеното проектното предложение с № BG06RDNP001-7.015-0100, не отговаря на
изискванията на т. 3, буква В, т. 5 и т. 8 от Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и
допустимост“ от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.
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Бачковски манастир
„Успение Богородично“

Храм „Света Троица“ с.Карапелит

„Източно крило на Бачковски
манастир „Успение
Богородично“ - сграда с
идентификатор 02974.12.81.1 реставрация и текущ ремонт“

Възобновяване на православен
храм „Света Троица“- с.
Карапелит, общ. Добричка, обл.
Добрич
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BG06RDNP001-7.015-0130

Проектното предложение на Бачковска света обител „Успение Богородично“ с № BG06RDNP001-7.0150130 в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6 не отговоря на
изискванията на Раздел 13. 2. „Условия за допустимост на дейностите”, а именно: „Подпомагат се
проекти: 1. Които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република
България, посочени в Приложение № 1” от Условията за кандидатстванепо Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Предвид гореизложеното проектно предложение BG06RDNP001-7.015-0130 от 23.09.2020 г. на
Бачковски манастир „Успение Богородично“ не се допуска до техническа и финансова оценка.

BG06RDNP001-7.015-0120

Проектното предложение на Храм „Света Троица“ - с. Карапелит с № BG06RDNP001-7.015-0120-M001 в
ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6 не отговаря на изискванията
на т. 6, Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ във връзка с т. 13 от раздел „24.1 Списък с
общи документи“ от УК, на т. 4 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ във връзка с т.
11 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от УК, т. 6 от Раздел 14.3 „Недопустими разходи“ от УК, а
именно, че по процедурата финансова помощ не се предоставя за „Оперативни разходи, включително
разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт“, т. 28 от Раздел 24.1 „Списък с общи
документи“ от УК и на т. 9.4, от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ във връзка с т. 16
от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Предвид гореизложеното проектно предложение № BG06RDNP001-7.015-0120 от 23.09.2020 г. на Храм
„Света Троица” не се допуска до техническа и финансова оценка.
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Трънски манастир „Свети
Архангел Михаил“

Манастир „СВ. 40
МЪЧЕНИЦИ"

Ремонт и реконструкция на
монашеска сграда в Трънски
манастир „свети Архангел
Михаил“, общ. Трън, обл.
Перник

Реставрация и реконструкция
на сгради и стенописи в
манастир „СВ. 40 МЪЧЕНИЦИ"с. Лева река
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BG06RDNP001-7.015-0074

Поради липсата на документи изискуеми съгласно т. 4, т. 5, т. 6, т. 10, т. 12, т. 13, т. 16, т. 18, т. 19 и т. 28
към раздел 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за
кандидатстване, проектното предложение на Трънски манастир „свети Архангел Михаил“ с №
BG06RDNP001-7.015-0074 в ИСУН не отговаря на изискванията на т. 1.4 (б) от Раздел 11.2 „Критерии за
недопустимост на кандидатите“, т. 4, т. 6, т. 7.2, т. 7.4, т. 9.1, т.10, към раздел I „Общи изисквания“, от
раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ към Условията за кандидатстване по Процедура
чрез подбор BG06RDNP001-7.015 - по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. Изпратено е уведомително писмо за непълноти и неясноти с регистрационен
номер BG06RDNP001-7.015-0074-M001 в ИСУН 2020 на 16.09.2021 г., като в рамките на крайния срок 01.10.2021 г., изисканите от оценителната комисия документи, не са приложени и изпратени през ИСУН
2020.
Предвид гореизложеното проектното предложение с № BG06RDNP001-7.015-0074, не отговаря на
изискванията на т. 3, буква В, т. 5 и т. 8 от Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и
допустимост“ от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.

BG06RDNP001-7.015-0078

Поради липсата на документи, изискуеми съгласно т. 3, т. 4, т. 5, т. 12, т. 13, т. 16, т. 18, т. 19, т. 25 и т. 28
към раздел 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за
кандидатстване, проектното предложение на Манастир "Св. 40 мъченици" с ИД № BG06RDNP0017.015-0078 в ИСУН не отговаря на изискванията на т. 1.4 (б) от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост
на кандидатите“, т. 4, т. 6, т. 7.2, т. 7.4, т. 9.1, т. 9.2, т.10, към раздел I „Общи изисквания“, от раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“ към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.015 - по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020 г. Изпратено е уведомително писмо за непълноти и неясноти с регистрационен номер
BG06RDNP001-7.015-0078-M001 в ИСУН 2020 на 16.09.2021 г., като в рамките на крайния срок 01.10.2021 г., изисканите от оценителната комисия документи, не са приложени и изпратени през ИСУН
2020.
Предвид гореизложеното проектното предложение с № BG06RDNP001-7.015-0078, не отговаря на
изискванията на т. 3, буква В, т. 5 и т. 8 от Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и
допустимост“ от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.
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Манастир „Света Петка“

храм "Свети Дух"С. ОСЕЛНА
ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ
ВРАЦА

ЦЪРКВА СВЕТИ ДИМИТЪР
С. СЛАВЯНЦИ,ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ
ОБЛАСТ БУРГАС

Основен ремонт,
реконструкция, реставрация и
подобряване на прилежащото
пространство и вертикална
планировка на Манастирски
храм към манастир «Света
Петка», в землището на
с.Пенкьовци, община Трън,
област Перник

Рестврация и реконструкция на
ХРАМ“СВЕТИ ДУХ“

Възстановяване, реставрация,
ремонт и/или реконструкция на
църква "Свети Димитър" и
действия по вертикалната
планировка и подобряване на
прилежащите пространства

Версия 2
стр. 6 от 13

BG06RDNP001-7.015-0084

Поради липсата на документи изискуеми съгласно т. 16, т. 18 и т. 19 към раздел 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване, проектното
предложение на Манастир „Света Петка“ с № BG06RDNP001-7.015-0084 в ИСУН не отговаря на
изискванията на т. 1.4 (б) от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 7.2, т. 7.4, т.
9.1, т. 9.3, т.10, към раздел I „Общи изисквания“, от раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015 - по
подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Изпратено е четвърто
уведомително писмо за непълноти и неясноти с регистрационен номер BG06RDNP001-7.015-0084-M004
в ИСУН 2020 на 02.12.2021 г., като в рамките на крайния срок - 17.12.2021 г., изисканите от
оценителната комисия документи, не са приложени и изпратени през ИСУН 2020.
Предвид гореизложеното проектното предложение с № BG06RDNP001-7.015-0084, не отговаря на
изискванията на т. 3, буква В, т. 5 и т. 8 от Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и
допустимост“ от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.

№ BG06RDNP001-7.015-0050

Съгласно Раздел 21.2 т.7 и т.8 от Условията за кандидатстване Когато при проверките се установи липса
на документи или друга нередовност, комисията по чл. 33 от ЗУСЕСИФ изпраща на кандидата
уведомление чрез ИСУН за установените липси/нередовности и определя 15-дневен срок за тяхното
отстраняване. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок
може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Проектното
предложение с № BG06RDNP001-7.015-0050 не отговаря на изискванията на т. 3, буква В, т. 5 и т. 8 от
Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и допустимост“ от Условията за
кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.

№ BG06RDNP001-7.015-0083

Съгласно Раздел 21.2 т.7 и т.8 от Условията за кандидатстване Когато при проверките се установи липса
на документи или друга нередовност, комисията по чл. 33 от ЗУСЕСИФ изпраща на кандидата
уведомление чрез ИСУН за установените липси/нередовности и определя 15-дневен срок за тяхното
отстраняване. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок
може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Проектното
предложение с № BG06RDNP001-7.015-0083 не отговаря на изискванията на т. 3, буква В, т. 5 и т. 8 от
Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и допустимост“ от Условията за
кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.

ДПМРСР/ОТДЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ 126_24
СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО
ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

11

12

ЦЪРКВА СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИ ГР. КОСТИНБРОД

ЦЪРКВА СВЕТИ НИКОЛАЙ
С.ЛЯЛИНЦИ ОБЩИНА ТРЪН
ОБЛАСТ ПЕРНИК

Реставрация , ремонт и
взстановяване и довършване на
Храм „Свети Свети Кирил и
Методи „

Ремонт и реконструкция на
църква "Св. Никола",
камбанария и магерница в УПИ
VI - 12 за църква, кв. 2 по плана
на с. Лялинци, общ. Трън, обл.
Перник
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№ BG06RDNP001-7.015-0127

Съгласно Раздел 21.2 т.7 и т.8 от Условията за кандидатстване Когато при проверките се установи липса
на документи или друга нередовност, комисията по чл. 33 от ЗУСЕСИФ изпраща на кандидата
уведомление чрез ИСУН за установените липси/нередовности и определя 15-дневен срок за тяхното
отстраняване. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок
може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Проектното
предложение с № BG06RDNP001-7.015-0070 не отговаря на изискванията на т. 3, буква В, т. 5 и т. 8 от
Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и допустимост“ от Условията за
кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.

№ BG06RDNP001-7.015-0082

Не са представени документи съгласно т. 16, т. 18, т. 20 и т.21 към раздел 24. „Списък на документите,
които се подават на етап кандидатстване“ и т. 8 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите„
от Условията за кандидатстване. Проектното предложение с ИД № BG06RDNP001-7.015-0082 не
отговаря на изискванията на т. 1.4 (б) от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 4,
т. 7.2, т. 7.3, т.7.6, т. 9.3, т. 10 към раздел I „Общи изисквания“, от раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015 - по
подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
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МАНАСТИР "СВЕТИ
АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ" СЕЛО
ЗЛАТНА ЛИВАДА, ОБЩИНА
ЧИРПАН

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
НА МАНАСТИР „СВЕТИ
АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ“, СЕЛО
ЗЛАТНА ЛИВАДА, ОБЩИНА
ЧИРПАН

BG06RDNP001-7.015-0061
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Проектно предложение на Манастир „Свети Атанасий Велики“ с идентификационен № BG06RDNP0017.015-0061 в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6 не отговаря на
изискванията на т. 9.3. от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите” от Условията за
кандидатстване във връзка т. 19 от Раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване“ от УК, а именно към проектното предложение кандидатът е длъжен да предостави
съгласуване с органите по чл. 84 от ЗКН с писмено становище и заверка с печат върху графичните
материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Представя се само за инвестиционни проекти,
които включват обекти недвижими културни ценности). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Към
датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния
орган). (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2). При извършената
административна проверка е установено, че към подаденото от Манастир „Свети Атанасий Велики“
проектното предложение с идентификационен № BG06RDNP001-7.015-0061 липсва Становище и
заверка с печат от органите по чл. 84 от ЗКН върху графичните материали на проектната документация
издадено от Министерство на културата, както и входящ номер с искане за издаването му.
Предвид гореизложеното проектно предложение № BG06RDNP001-7.015-0061 от 21.09.2020г. на
Манастир „Свети Атанасий Велики“ не се допуска до техническа и финансова оценка.
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Църква "Света Богородица"
с.Слаковци, общ. Брезник

Манастир "Свети Георги"
гр.Поморие

Пристрояване на притвор към
църква "Света Богородица" възстановяване на
съществуващата част, нови
тoaлетни и изгребна яма в
двора и основен ремонт на
камбанарията в УПИ
XXXVI,пл.N 224,кв.8, с.Слаковци,
общ. Брезник , област Перник

Реставрация и адаптация на
северно крило от съществуващи
сгради в манастир "Свети
Георги" - гр.Поморие
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BG06RDNP001-7.015-0069

Проектно предложение на Църква „Света Богородица“ село с. Слаковци с идентификационен №
BG06RDNP001-7.015-0069 в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6 не
отговаря на изискванията на т. 19 от Раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване“ от Условията за кандидатстване, а именно към проектното предложение на етап
кандидатстване, кандидатът е длъжен да предостави влязло в сила разрешение за строеж (важи в
случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се
изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато към датата на кандидатстване документа не е издаден следва да се представи с входящ номер
на искането за издаване от съответния орган). (Когато този документ не е представен към датата на
подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от
Раздел 21.2). При извършената административна проверка е установено, че към подаденото от Църква
„Света Богородица“ село с. Слаковци проектното предложение с идентификационен № BG06RDNP0017.015-0069 липсва влязло в сила Разрешение за строеж, както и входящ номер с искане за издаването
му.
Предвид гореизложеното проектно предложение № BG06RDNP001-7.015-0069 от 22.09.2020 г. на
Църква „Света Богородица“ село с. Слаковци не се допуска до техническа и финансова оценка

BG06RDNP001-7.015-0063

За проектното предложение е установено, че към момента на подаване на проектното предложение
вместо съгласувана проектна документация от главния архитект на общината с издадено разрешение
за строеж и съгласуване от страна на Министерство на културата (МК) са представени входящи номера
за тяхното съгласуване от страна на общината и МК. За установените липси и/или неточности са
изпратени уведомления за представянето на одобрената проектна документация с издадено
разрешение за строеж от страна на община Поморие, както и нуждата от представяне на съгласуване
на проектна документация от страна на МК. В отговор на уведомленията за липсващи документи е
представена нова проектна документация с издадена виза за проектиране през 2021 г. което
представлява друг проект, различен от представената документацията към датата на кандидатстване.
Поради липсата на основни документи, проектното предложение на кандидата не отговаря на
условията за допустимост в съответствие с Условията за кандидатстване.
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Манастир "Рождество
Богородично" , с.Кабиле

Горноврабченски манастир "
Свето Възнесение Господне
- Св.Спас"

Реконструкция на външна
ограда и частично
благоустрояване в двора на
манастир "Рождество
Богородично" с. Кабиле, общ.
Тунджа

Ремонт и реконструкция на
сграда от манастир "Свето
Възнесение Господне свети
Спас" град Земен, община
Земен, област Перник
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BG06RDNP001-7.015-0092

По проектното предложение са установени липса на задължителни документи за представяне към
момента на кандидатстване, както и са установени факти изискващи представянето на допълнителна
информация и/или документи за което на бенефициента е изпратено уведомление към проектното
предложение в ИСУН. В определения срок за предоставяне на необходимата информация не е
представен отговор с който да се отстранят липсите и неточностите по проектната документация, което
от своя страна прави проектното предложение - недопустимо за подпомагане поради несъответствие с
Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6.

BG06RDNP001-7.015-0105

След извършени проверки по прокетното предложение се установява, че всички заявени
инвестиционни разходи попадат в обхвата на недопустимите разходи за подпомагане разходи, а
именно: - Разходи за нов строеж - Разходи, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез
други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) №
1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20
декември 2013 г.); разходи, финансирани по одобрени проекти по прием, обявен със Заповед № 09 –
179 от 7 април 2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № 09 – 318 от 10
април 2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както и с други публични средства,
различни от тези на бенефициента за дейността, която се подпомага по настоящата процедура и тези
разходи, които вече са били финансирани, са били извършени за същия обект/и. - Разходи за стенопис
за който не е представен проект за стенопис, изготвен от правоспособно лице. При установената липса
на допустими инвестиционни разходи за подпомагане, следва да се откажат и предварителните
разходи по проектното предложение, защото тяхната допустимост и лимит на подпомагане е
обвързана с процент от размера на одобрените инвестиционни разходи, които в случая се равняват на
нула.
Предвид гореизложеното проектното предложение следва да получи пълен отказ поради
недопустимост на заявените за финансово подпомагане разходи.
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ЦЪРКВА "СВ. ТЕОДОР
ТИРОН" С. РАДИЛОВО

Храм "Свето Рождество
Богородично"

ЦЪРКВА "СВЕТИ ЙОАН
КРЪСТИТЕЛ" с.Върбово

Реставрация и консервация на
църковната сграда и
камбанарията и текущ ремонт
на допълващото застрояване в
двора, собственост на Църква
„Свети Теодор Тирон“, с.
Радилово.

Основен ремонт, реставрация и
благоустрояване на
православен Храм " Рождество
на Света Богородица"

„Реставрация, реконструкция и
възстановяване на храм „Свети
Йоан Кръстител”, находящ се в
с. Върбово, УПИ I-219, кв.13,
община Чупрене, област
Видин“
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BG06RDNP001-7.015-0132

По проектното предложение са установени липса на задължителни документи за представяне към
момента на кандидатстване, както и са установени факти, изискващи представянето на допълнителна
информация и/или документи, за което на кандидата е изпратено уведомление към проектното
предложение чрез ИСУН. В определеният срок за предоставяне на необходимата информация не са
представени изисканите документи, удостоверяващи отстраняне на липсите и неточностите по
проектната документация.
Предвид гореизложеното проектното предложение е недопустимо за подпомагане поради
несъответствие с Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015 по
подмярка 7.6.

BG06RDNP001-7.015-0089

По проектното предложение е установена липса на задължителни документи изискуеми съгласно т. 1,
т. 2, т. 16, т. 19 и т. 20, към раздел 24. „Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване“ от Условията за кандидатстване, проектното предложение с ИД № BG06RDNP0017.015-0089 не отговаря на изискванията на т. 1.4 (б) от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на
кандидатите“, т. 4, т. 5, т. 7.4, т. 9, т. 9.2, т. 9.3 и т. 10 към раздел I „Общи изисквания“, от раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“ и т. 9 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от
Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015 - по подмярка 7.6.
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., поради което проектно
предложение не се допуска до техническа и финансова оценка.

BG06RDNP001-7.015-0104

По проектното предложение е установена липса на задължителни документи изискуеми съгласно т. 2,
т. 4 и т. 5, към раздел 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от
Условията за кандидатстване, проектното предложение с ИД № BG06RDNP001-7.015-0104 не отговаря
на изискванията на т. 1.4 (б) от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 6 към
раздел I „Общи изисквания“, от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и т. 9 от раздел
14.2 „Условия за допустимост на разходите“ към Условията за кандидатстване по Процедура чрез
подбор BG06RDNP001-7.015 - по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020 г., поради което проектно предложение не се допуска до техническа и финансова оценка.
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ТРОЯНСКА СВ.ОБИТЕЛ
"УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"

Църква "Св. Архангел
Михаил

ХРАМ "СВ. ПЕТКА" ГР.БРЕЗНИК

Консервационни,
реставрационни и строителномонтажни работи по съборния
храм на Троянската Света
Обител "Успение Богородично"

"Реконструкция,
възстановяване и оборудване
на храм "Св. Архангел Михаил",
с. Копиловци"

Възстановяване на магерница и
килийно училище в УПИ I -798 ,
кв. 91 ,ИН 06286.501.1202,
гр.Брезник

Версия 2
стр. 12 от 13

BG06RDNP001-7.015-0096

Поради липсата на документи, изискуеми съгласно т. 2, т. 16, т. 18, т.19, към раздел 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“ и т. 8 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост
на разходите„ от Условията за кандидатстване, проектното предложение с ИД № BG06RDNP001-7.0150096 не отговаря на изискванията на т. 1.4 (б) от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на
кандидатите“, т. 4, т. 7.2, т. 7.4, т. 7.6, т. 9.3 към раздел I „Общи изисквания“, от раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.015 - по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020 г. Изпратено е уведомително писмо за непълноти и неясноти с регистрационен номер
BG06RDNP001-7.015-0096-M001 в ИСУН 2020 на 23.08.2021 г., като в рамките на крайния срок 07.09.2021 г., изисканите от оценителната комисия документи, не са приложени и изпратени през ИСУН
2020.
Предвид гореизложеното проектното предложение с № BG06RDNP001-7.015-0096, не отговаря на
изискванията на т. 3, буква В, т. 5 и т. 8 от Раздел 21.2 - Оценка на административното съответствие и
допустимост“ от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015.

BG06RDNP001-7.015-0137

Поради липсата на документи, изискуеми съгласно т. 1, т. 5, т. 12, т. 18, т. 20, т. 16, т. 26 към раздел 24.
„Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, проектното предложение с ИД №
BG06RDNP001-7.015-0137 не отговаря на изискванията на т. 1.4 (б) от Раздел 11.2 „Критерии за
недопустимост на кандидатите“, т. 4, т. 7.2, т. 7.3, т. 9.3, т. 10 към раздел I „Общи изисквания“, от раздел
13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ към Условията за кандидатстване по Процедура чрез
подбор BG06RDNP001-7.015 - по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020 г.
Предвид гореизложеното проектното предложение с № BG06RDNP001-7.015-0137 не се допуска до
техническа и финансова оценка.

BG06RDNP001-7.015-0075

Поради липсата на документи, изискуеми съгласно т.18 и т. 19, към раздел 24. „Списък на документите,
които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване, проектното предложение с
ИД № BG06RDNP001-7.015-0075 не отговаря на изискванията на т. 1.4 (б) от Раздел 11.2 „Критерии за
недопустимост на кандидатите“, т. 7.2, т. 7.4 към раздел I „Общи изисквания“, от раздел 13.2 „Условия
за допустимост на дейностите“ към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.015 - по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020 г.
Предвид гореизложеното проектното предложение с № BG06RDNP001-7.015-0075 не се допуска до
техническа и финансова оценка.
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Църква" Свта Петка'
с.Богьовци

Ремонт, реставрация и
въстановяване на Църква "
Света Петка"с. Богьовци

BG06RDNP001-7.015-0121
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Поради липсата на документи, изискуеми съгласно т.5, т. 12, т.16, т.18, т.19, т.20 и т. 26 към раздел 24.
„Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване,
проектното предложение с ИД № BG06RDNP001-7.015-0121 не отговаря на изискванията на т. 1.4 (б) от
Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 4, т. 7.2, т. 7.3, т. 7.4 и т.9.3 към раздел I
„Общи изисквания“, от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ към Условията за
кандидатстване по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.015 - по подмярка 7.6. „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно
наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Предвид гореизложеното проектното предложение с № BG06RDNP001-7.015-0121 не се допуска до
техническа и финансова оценка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие
и допустимостта по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред
изпълнителния директор на ДФЗ, в едноседмичен срок от съобщаването им чрез ИСУН.

