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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

Дата: 19.08.2021 г. 

 

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

чрез подбор № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма 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 отхвърляне (посочват се конкретните 

основания, а не само препратки към документите и 

условията, които не са изпълнени)  

1 
BG06RDNP001-4.007-

0001 

МЕДЕН СВЯТ 13 

ЕООД 

Подпомагане развитието на 

стопанството  на МЕДЕН СВЯТ 

13 ЕООД 

Проектното предложение на МЕДЕН СВЯТ 13 ЕООД с № 

BG06RDNP001-4.007-0001 в ИСУН не е допуснато до техническа 

и финансова оценка по чл. 19 от ПМС № 162 от 5 юли 2016 

година, тъй като не отговаря на изискванията на т. 2 от Раздел 10. 

„Процент на съфинансиране“, т. 2, буква „д“ и т. 16 от Раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 6 от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и т. 11 от Раздел 

14.2. „Условия за допустимост на разходите“ към Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

4.007. 



 

2 
BG06RDNP001-4.007-

0002 

Витамините ми 

ЕООД 

Закупуване на мобилна система 

за обработка на плодове в 

студено-пресован сок 

 Проектното предложение на Витамините ми ЕООД с № 

BG06RDNP001-4.007-0002 в ИСУН не отговаря на изискванията 

на т. 2, буква „е“, т. 5, буква „а“ и подточка 15.3 от т. 15 т. към 

Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ 11, т. 2 

от Раздел 10 „Процент на съфинансиране“, т. 1, т. 5, т. 6, т. 13 и т. 

15 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 19 

и т. 33 от Раздел 24 „Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване“, т. 11 и т. 12 от Раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“ във връзка с т. 4 от Раздел 23 „Начин 

на подаване на проектните предложения/концепциите за 

проектни предложения“. 

3 
BG06RDNP001-4.007-

0003 
ЗП Таня Георгиева 

Развитие на малко стопанство на 

ЗП Таня Георгиева 

Проектното предложение на ЗП ТАНЯ ГЕОРГИЕВА с № 

BG06RDNP001-4.007-0003 в ИСУН не отговаря на изискванията 

на т. 1 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

и т. 3 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“ от Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

4 
BG06RDNP001-4.007-

0004 
Марвал Транс ЕООД 

Създаване цех за преработка - 

сушене, печене и пакетиране на 

бадеми 

За проектното предложение на Марвал Транс ЕООД с № 

BG06RDNP001-4.007-0004 в ИСУН не може да се докаже 

съответствие с изискванията на т. 2, буква „e“, т. 11, както и на 

подточка 15.1 и подточка 15.4. от т. 15 към Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ във връзка с т. 2, 

буква „б“ от същия раздел, т. 1 и т. 6 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“, т. 24 от Раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване“, т. 2 от 

Раздел 10 „Процент на съфинансиране“, т. 11 и т. 12 от Раздел 

14.2 „Условия за допустимост на разходите“. 

5 
BG06RDNP001-4.007-

0005 

ЦВЕТЕЛИН 

ЛИТКОВ ЦЕКОВ 

Инвестиции в преработка  и 

маркетинг на продукцията  в 

стопанството на Цветелин 

Литков 

Проектното предложение на ЦВЕТЕЛИН ЛИТКОВ ЦЕКОВ с № 

BG06RDNP001-4.007-0005 в ИСУН не отговаря на изискванията 

на т. 1 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

и т. 3 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“ от Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 



 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 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 чрез ИСУН.  

 


