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КППП № BG06RDNP001-19.063-S1 

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 неодобрени за финансиране проектни предложения и основанието за отхвърлянето им 

Номер на  

ПП  

Име на 

кандидата  Основания за отпадане на проектно предложение  

BG06RDNP001-19.063-0001 Ася 

Асенова 

Асенова  

Проектното предложение не отговаря на следните : 

Критерий № 5 от I група "Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във 

изискуемият формат".  Кандидатът не е представил подписано и сканирано Приложение № 5 - 

Таблица за допустими инвестиции във формат “pdf“, съгласно изискванията на раздел 24 от УК (I, 

т.1). Критерий № 2 от II група "Таблица за допустими инвестиции по образец на ДФЗ /Приложение 

5 от Документи за попълване" Кандидатът не е представил подписано и сканирано Приложение № 5 

- Таблица за допустими инвестиции във формат “pdf“, съгласно изискванията на раздел 24 от УК (I, 

т.1). Критерий № 41 от II група, "Представени са най-малко три съпоставими независими оферти в 

оригинал, които съдържат наименование 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 съгласно приложение № 16 /от Документи за попълване/ - не се 

отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима 

собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и 
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институции". Критерий №8 от IV група "Приложените оферти съдържат следните задължителни 

реквизити (важи за кандидати, които не са възложители по ЗОП) 

1. Име и адрес на оферента; 

2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна на 

кандидата; 

3. Цена, включваща и описание на ДДС;  

4. Валидност на офертата. 

 

 

 

BG06RDNP001-19.063-0003  

ЗП Милица 

Радостинова 

Русева 

 

Проектното предложение не отговаря на следните : 

Kритерий № 5 от Група I “Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във 

изискуемият формат” и , критерий №2 от Група II „Таблица за допустими инвестиции по образец на 

ДФЗ /Приложение 5 от Документи за попълване/“ 

Критерий № 7 от Група II“Представено е решение за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище 

по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно 

въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по 

околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и 

водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и/или Закона за водите“ 

 

BG06RDNP001-19.063-0004  

Али 

Хюсеинов 

Чакървелие

в 

Проектното предложение не отговаря на следните : 

Критерий № 7 от Група II “Представено е решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие 

върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително 
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отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от 

компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и 

водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона 

за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите“. 

 

BG06RDNP001-19.063-0005 ЗП НЕДКО 

СТАНИМИ

РОВ 

МИХАЛЕВ 

1 Проектното предложение не отговаря на следните : 

Критерии №5 от Група I „Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във 

изискуемият формат“ . Критерий № 12 от Група II „Представен е бизнес план за 5-годишен период, 

а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-

монтажни работи - за 10-годишен период - по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

Държавен фонд "Земеделие" – Приложение № 7 и Приложение № 7А./от Документи за попълване/“. 

 

BG06RDNP001-19.063-0006 "МП Ленд" 

ЕООД  

1 Проектното предложение не отговаря на следните : 

Критерий № 7 от Група II “Представено е решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие 

върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително 

отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от 

компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и 

водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона 

за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите“. 

 

 

BG06RDNP001-19.063-0008 

 

 

ЕТ „Гази - 

Зейнел 

Гази“ 

 

 

Съгласно условията за кандидатстване до оценка на етап административно съответствие и 

допустимост се допускат само проектни предложения подадени/регистрирани в срок до 17:00 часа 

на 30.10.2018 г. Проектното предложение се отхвърля и няма да бъде разглеждано, тъй като е 

регистрирано на 30.10.218 г. в 17:28 часа, т.е. след крайния срок за кандидатстване. 
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