
ПП рег. номер

УИН Наименование Наименование
Общ размер на 

БФП (лв.)

Общо 
допустими 

разходи Точки

Пореде
н 

номер Статус

BG06RDNP001-

19.202-0005 000614938 Община Златоград "Инвестиции за повишаване на туристическата атрактивност на Община Златоград" 52005,00 52005,00 60,00 1 Одобрено
BG06RDNP001-

19.202-0004 000235888 ОБЩИНА КИРКОВО
"Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно природно наследство на територията на община Кирково" 19510,00 19510,00 57,00 2 Одобрено

BG06RDNP001-

19.202-0007 177152776 Сдружение "Дельо Хайдутин" "Гайдата - от траките до днес" 19520,00 19520,00 56,50 3 Одобрено
BG06RDNP001-

19.202-0001 108503111

Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" с.Бенковски "Учим се от миналото, живеем в настоящето и създаваме нашето бъдеще" 19400,00 19400,00 47,00 4 Одобрено
BG06RDNP001-

19.202-0006 120618215

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ" Валоризация на местното културно и природно наследство за развитие на туризъм 13380,96 13380,96 38,50 5 Одобрено
BG06RDNP001-

19.202-0002 000609760

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-
1997"

Закупуване на сценично облекло и реквизити за Народно Читалище "Искра - 1997" в село Долен, община Златоград. 18360,00 18360,00 38,00 6 Одобрено

МИГ КИРКОВО ЗЛАТОГРАД  процедура № BG06RDNP001-19.202 МИГ Кирково-Златоград - Мярка 7,5,1. „Инвестиции за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство”

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КласиранеКандидат Проект



Предложения  в резервен списък 

УИН Наименование Наименование

Общо 
допустими 
разходи, лв

Общ 
размер на 
БФП (лв.) лв % Точки

Пореден 
номер Статус

*** Няма

МИГ КИРКОВО ЗЛАТОГРАД  процедура № BG06RDNP001-19.202 МИГ Кирково-Златоград - Мярка 7,5,1. „Инвестиции за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство”

СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИ  ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПП рег. номер

КласиранеТФОСъфинансиранеКандидат



УИН Наименование Наименование

Общо 
допустими 
разходи, лв

Общ 
размер на 
БФП (лв.)

BG06RDNP001-

19.202-0003

176296080 Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО"БЕНКОВСКИ 2012" ПРИ СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ"-БЕНКОВСКИ"

"Съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на община Кирково"

19400,00 19.400,00 Основание – Не е представен и след комуникация 
задължителен съгласно Условията за кандидатстване  
документ - Удостоверение на представляващия за 
липса на задължения  по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 
от ДОПК. Документът е изискуем съгласно  т. 24.1 от 
Условията за кандидатстване и непредставянето му 
води до отхвърляне на проектното предложение 
(Приложение C-1 Таблица за административно 
съответствие и допустимост). Съгласно изискванията на 
чл. 18 ал.4 т.1, във връзка с чл. 12 ал. 3 т.3 от Наредба 
№ 22, на МЗХГ   за прилагане на подмярка 19.2,   
Кандидат за получаване на финансова помощ по 
стратегията за ВОМР не е допустим, ако  кандидатът 
или неговия законен представител не отговаря на 
условието да „няма задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс и лихвите по тях към държавата или към 
община, или аналогични задължения”.

МИГ КИРКОВО ЗЛАТОГРАД  процедура № BG06RDNP001-19.202 МИГ Кирково-Златоград - Мярка 7,5,1. „Инвестиции за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство”

СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИ  ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПП рег. номер

Кандидат

Основание за отхвърляне


