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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 № BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 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 BG06RDNP001-7.006-0017 Община Левски 

„Реконструкция, паркоустрояване и 

благоустрояване на градски парк в гр. 

Левски, находящ се в ПИ с идентиф.  

№43236.401.3447 по КК, парцел I, 

кв.130, по плана на гр. Левски, Община 

Левски.“ 

Проектното предложение, подадено от община Община Левски с 

№ BG06RDNP001-7. 006-0017 в ИСУН по Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-7.006 по подмярка 7.2. не отговаря на 

изискванията на т. 6, т. 7, т. 8 т. 9 от Раздел 14. 2. Условия за 

допустимост на разходите. 

2 BG06RDNP001-7.006-0088 Община Брегово 
„Паркове пред читалища в гр. Брегово, 

с. Балей и с. Ракитница.“ 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-7.006-0088 в 

ИСУН не отговаря на изискванията на т. 2 от Раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 2.1, т. 3, т. 

6.2, т. 6.4 към раздел I „Общи изисквания“, т. 2.1, т. 2 към раздел 

II. „Специфични изисквания за паркове и градини“ от раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ към Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

7.006 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 ПРСР 2014 - 2020 г. 
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3 BG06RDNP001-7.006-0121 Община Червен бряг 

„Подобряване на жизнената среда, чрез 

облагородяване територията на парк 

„Голеж“, град Червен бряг.“ 

Проектно предложение с № BG06RDNP001-7.006-0121 в ИСУН 

по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 по подмярка 

7.2., подадено от община Червен бряг не отговоря на 

изискванията на т. 6.2 и 6.4  от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите.“ от Условията за кандидатстване. 

 

 

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. 

 


