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 Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура  

BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020 г., от СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

в ИСУН 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за отхвърлянето 

1 BG06RDNP001-

19.544-0001 

Диана Борисова 

Стоянова (Булстат 

за свободни 

професии (ЕГН): 

7404016677)  

СМР за преработка на 

мед и оборудване 

Проектното предложение не отговаря на Критериите за административно 

съответствие и допустимост и същото следва да бъде отхвърлено, със следните 

мотиви: 

1. Съгласно т. 21 от Условията за кандидатстване „Ред за оценяване на 

проектните предложения“ когато при оценката се установи липса на 

документи и/или друга нередовност, Комисията за подбор на проектни 

предложения изпраща на кандидата уведомление за установените 

нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може 

да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че 

неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата.  
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Във връзка с проведена комуникация № BG06RDNP001-19.544-0001-M001 в 

рамките на указания в Уведомителното писмо краен срок не е постъпил 

отговор от кандидата; 

2. Във формуляра за кандидатстване не е попълнена цялата изискуема 

информация, съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура; 

3. Не са представени документи, имащи задължителен характер и 

непредставянето на които води до отхвърляне на проектното предложение 

съгласно Критериите и методика за оценка на административното 

съответствие и допустимост, Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване; 

4. Не е доказана липсата на обстоятелства по т. 11.2. Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата 

процедура - липса на основание за отстраняване и липсата на обстоятелства за 

свързаност на кандидата; 

5. Не е доказана липса на двойно финансиране; 

6. Не е доказана липса на изкуствено създадени условия; 

7. Не са изпълнени условията за допустимост на дейностите съгласно т. 2 от 

раздел 13.2 от Условията за кандидатстване; 

8. Не са изпълнени условията за допустимост на дейностите съгласно т. 5 от 

раздел 13.2 от Условията за кандидатстване;  

9. Не са изпълнени условията за допустимост на разходите съгласно т. 8 от 

раздел 14.2, от Условията за кандидатстване. 

 

14.03.2022 г.                                                                                  Председател на КППП: ..………../п/….……  /Галина Арищеева-Начева/ 


