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КППП № BG06RDNP001-19.063-S2 

Комисия за избор на проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ№ BG06RDNP001-19.063 "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" 

Списък на проектни предложения недопуснати до етап ТФО 
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Съгласно условията за кандидатстване раздел 21. "Ред за оценяване на проектните предложения",е 

изпратено уведомление на кандидата за отстраняване на нередовностите: Таблица за допустими 

инвестиции в електронен формат “xls" ; Бизнес план за 5-годишен период, с подпис/и, печат на 

всяка страница и сканиран във формат „pdf“; Представена е една оферта за доставка на техника към 

която липсва запитване за оферта и декларация от оферента, , „че е информиран, че нямат 

предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител 

съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г., В Таблица за допустими инвестиции 

кандидатът не е попълнил  код от списъка на ДФЗ с определените референтни цени. В случай, че 

активите не са от списъка, кандидатът следва да събере по 3 съпоставими оферти за всеки актив , 

които съдържат наименование и адрес на оферента, срока на валидност на офертата, датата на 

издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от 

кандидата запитвания за оферти, в едно с декларация от оферентите, „че са информирани, че нямат 

предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител 
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съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г., Актуално Свидетелство за съдимост от 

представляващия/те кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му; 

Декларация от представляващия/те кандидата, съгласно - Приложение № 18, да се представи 

Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея. 

Към анкетните формуляри се прилага опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 

месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато в изчисляването на 

стандартния производствен обем участват животни; да се представи отчет за заетите лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните 3 години, спрямо датата на 

подаване на заявление за кандидатстване, заверено от НСИ; да се представят Копия от годишни 

данъчни декларации за последните 3 финансови години, спрямо датата на кандидатстване, заверени 

от съответната ТД на НАП, да се представи попълнено Приложение № 14 от Документи за 

попълване, което съдържа описание на всички неприложими документи; да се представи справка за 

съществуващия и нает от кандидата персонал към края на предходната спрямо кандидатстването 

календарна година; да се представи отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други 

разходи за труд за предходната спрямо кандидатстването календарна година, заверена от кандидата 

и НСИ /кандидатът заявява точки по критерии за подбор 7/; установени следните несъответствия: 

Кандидатът планира да разкрие следните  работни места по данни от  Бизнес план – 1 работно 

място, по данни от Формуляр за мониторинг – 2 работни места, т. 8.Индикатори към ФК – 2 работни 

места, т. 11.Допълнителна информация – 3 работни места. Срокът за отстраняване на 

нередовностите за кандидатът започва да тече от изпращането му в ИСУН 2020. Изпратеното 

уведомление се счита за получено от кандидата с изпращането му чрез ИСУН 2020. Отговорът от 

кандидата се счита за получен от комисията с постъпването му в ИСУН 2020.  

 Неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по 

отношение на кандидата.  

Проектното предложение не отговаря на следните Критерии за оценка: Група II "Придружаващи 

общи документи" , критерии  2, 12, 16, 18, 22, 23, 36, 50, 52, 60 и 61,  поради което не преминава 

етап I Оценка на административното съответствие и допустимост. 

 Съгласно Условията за кандидатстване "На техническа и финансова оценка подлежат само 
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преминалите административно съответствие и допустимост" 

 
 

 


