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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, 

реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

№  

Рег.№/ на проектното  

предложение от ИСУН 

2020 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 

Основание за недопускане до техническа и финансова оценка 

(посочват се конкретните основания, а не само препратки към 

документите и условията, които не са изпълнени)  

1 BG06RDNP001-7.007-0017 Община Кнежа 

Ремонт на съществуващи спортни площадки 

в ОУ "Васил Левски" и ОУ "Отец Паисий", 

град Кнежа" 

Проектното предложение на Община Кнежа попада в обхвата на т. 

5 от Раздел 14.3 „Недопустими разходи“ от Условията за 

кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г.  

2 BG06RDNP001-7.007-0025 
Община 

Септември 

Изграждане на спортна инфраструктура 

находяща се в УПИ I – За спорт и отдих, в 

квартал 116 по плана на гр. Септември, общ. 

Септември. 

Проектното предложение  на Община Септември е в противоречие 

с изискванията на т. I от Раздел 13.1 „Допустими разходи“ от 

Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
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3 BG06RDNP001-7.007-0027 
Община 

Гълъбово 

„Ремонт на футболно игрище на малко поле 

/подмяна на изкуствена трева/, находящо се в 

УПИ  І кв. 65 по плана на гр. Гълъбово“ 

Проектното предложение на Община Гълъбово е в противоречие с 

изискванията на т. 5 от Раздел 14.3 „Недопустими разходи“ и т. 6 

от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от 

Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

4 BG06RDNP001-7.007-0080 
Община 

Драгоман 

Изграждане и оборудване на спортна 

инфраструктура  в гр. Драгоман (игрище за 

баскетбол) 

Община Драгоман чрез подаване на проектно предложение по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. 

не е спазила изискванията на т. 6. „Oбосноваността на разходите се 

преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими 

независими оферти“ и т. 8 „Кандидатите събират офертите по т. 6 

чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно 

ЗОП, като публикуват на профила на купувача информация 

относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за 

финансиране, придружена от техническа спецификация с посочени 

минимални параметри или подробно описание на актива. 

Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, 

който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни“ от Раздел 14.2 

на Условия за кандидатстване.  

5 BG06RDNP001-7.007-0093 
Община 

Чепеларе 

Изграждане на трибуни на мини футболно 

игрище с изкуствена настилка в град 

Чепеларе 

Проектното предложение на Община Чепеларе е в противоречие с 

изискванията на т. I от Раздел 13.1 „Допустими разходи“ от 

Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.007 и даден отговор на въпрос № 20, съгласно 

постъпили въпроси и отговори от кандидати, утвърдени от 

ръководителя на УО или оправомощено от него лице, публикувани 

на електронната страница на МЗХГ, ДФЗ-РА и на страницата на 

ИСУН. 

6 BG06RDNP001-7.007-0097 Община Антон 
Реконструкция на спортна площадка  с. 

Антон, Община Антон, Софийска област 

Проектното предложение на Община Антон попада в обхвата на т. 

5 от Раздел 14.3 „Недопустими разходи“ от Условията за 

кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г.  
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7 BG06RDNP001-7.007-0101 
Община 

Златоград 

Изграждане на многофункционална спортна 

площадка за баскетбол, волейбол, футбол на 

малки вратички и тенис на корт в гр. 

Златоград 

Проектното предложение на Община Златоград противоречи на 

изискванията на т. 6.4 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  

8 BG06RDNP001-7.007-0102 Община Шабла 
Изграждане на спортна инфраструктура в 

с.Ваклино и с.Граничар, община Шабла 

Община Шабла чрез подаване на проектно предложение № 

BG06RDNP001-7.007-0102 в ИСУН по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. не е спазила изискванията 

на т. 6 от раздел 14. 2. „Условия за допустимост на разходите“. 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. 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.  

2. За подробните мотиви за недопускане до административно съответствие и допустимост, кандидатите ще бъдат уведомени чрез ИСУН. 

 


