
 

 

 

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

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-7.001 – Улици 

 
№ Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

 

1. BG06RDNP001-

7.001-0113 

Община Лясковец „Реконструкция и 

рехабилитация на 

улици, тротоари и 

съоръжения към тях в 

квартали на град 

Лясковец“ 

Поради липсата на документи, изискуеми съгласно т. 5, т. 11 и т. 14, т. 16, т. 18, т. 23 от раздел 

24.1.„Списък с общи документи“, проектното предложение с № BG06RDNP001-7.001-0113 в 

ИСУН, подадено от Община Лясковец, не отговаря на изискванията на т. 2, изречение второ от 

Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 6.1 и т. 6.3, във връзка с чл. 153, 

ал. 3 и ал. 10 от Закона за устройство на територията, т. 10 от Раздел 13.2.„Условия за 

допустимост на дейностите“ към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 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. 

 

2. BG06RDNP001-

7.001-0138 

Община Тутракан „Рехабилитация на ул. 

„Александър 

Стамболийски” в гр. 

Тутракан (от 

кръстовището с ул. 

„Силистра” до път SLS 

1132-/II-21,Сливо поле-

Тутракан/-Тутракан-/II-

21/ и кръстовището с 

площад „21-

Септември”)“ 

Проектното предложение на Община Тутракан с № BG06RDNP001-7.001-0138 в ИСУН не 

отговаря на изискванията на т.3 и т. 6 от Раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, 

т.16 и т.23 от Раздел  „24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ 

към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 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. 

 

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 им в ИСУН 2020. 

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

 

 

  

 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 


