
 
 

  
    Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
  

 
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ 

 
СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРОЦЕДУРА: BG06RDNP001-19.479 - МИГ Исперих, мярка  6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

№ по ред   Рег. № Кандидат проект Общ 

размер 

на 

проекта 

Общ 

размер на 

БФП 

Общ 

размер на 

БФП в 

лв. 

Точки  статус 

1 
BG06RDNP001-

19.479-0004 

„БОТ-КО“ 

ЕООД 

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

фирма БОТ-КО ЕООД, чрез 

инвестиции в материални 

активи 

39 100,11

  

23 460,07

  

15 640,04

  

 

0 
Отпаднал 

на етап 

АСД 

 

 
Мотиви за отхвърляне на проект № BG06RDNP001-19.479-0004 

 Съгласно Условията за кандидатстване в т.3 от подраздел 13.3. „Недопустими дейности“ от  Раздел 13. „Дейности, допустими 

за финансиране“ като недопустими дейности са определени: Финансови услуги, хазарт, голф, производството, обработката и 

продажбата на тютюн и тютюневи изделия, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба, транспорт и 

търговия. 

Дейностите по проектно предложение BG06RDNP001-19.479-0004 са изцяло насочени за извършване на търговия. Във Формуляра за 

кандидатстване в секция 1 „Основни данни“, поле „Кратко описание на проектното предложение“ кандидатът е посочил КИД на 

дружеството е 47.52 - търговия на дребно с материали за санитарно оборудване за поправки и ремонти. В секция 2. „Данни за 

кандидата“ в полетата „Код на организацията по КИД 2008“ и „Код на проекта по КИД 2008“ е посочен 47.52 Търговия на дребно с 

железария, бои и плоско стъкло.  

Посоченият код за икономическа дейност не попада в обхвата на допустимите дейности за финансиране по настоящата процедура. 

 Канидатът не е отстранил всички неточности и нередности и не представил всички изискуеми задължителни документи: 

- Справка за дълготрайни материални активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за 

последния приключен междинен период (за юридически лица и еднолични търговци) -  без подпис на ръководител и съставител. 

- Предварителни или окончателни договори за строителство/услуги/доставки – за всеки обект на инвестицията/предмет на 

дейността с детайлно описание на техническите характеристики, вкл. с посочени марка и модел, цена в левове или евро, срок за 
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изпълнение, количество и доставка и срок за изпълнение, ведно с подробна количествено-стойностна сметка, с описан ДДС. В 

случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки (важи в 

случаите, при които кандидатът/ бенефициентът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки и попада 

извън обхвата на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, респективно на Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата 

за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти 

на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове). 

- Най-малко три съпоставими независими оферти от проведено пазарно проучване, които съдържат наименование на оферента, 

срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа 

спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата 

запитвания за оферти съгласно Приложение 16 от Документи за попълване. В случаите на инвестиции за строително-монтажни 

работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки. (Пазарно проучване – изисква се във всички случаи, когато 

разходите, за които кандидатства не са включени в списък с референти разходи, съгласно условията от Раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“. Не се изисква при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима 

собственост, както и за нормативно регламентирани такси). 

- Документ за собственост или документ за ползване върху имота, обект на инвестицията, валиден за срок не по-малък от 6 

години, считано от датата на подаване на проектното предложение, вписан в районната служба по вписванията (важи при 

закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или 

обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). 

- Документ за правосубектност съгласно националното законодателство на оференти чуждестранни лица. 

 

Изготвил: 

Павлинка Димитрова Павлова-Пенева -  Секретар на КППП ............................ 

 

Членове на КППП: 

 

Гинка Маринова Георгиева - Председател на КППП 

 

............................ 

 

Павлинка Димитрова Павлова-Пенева -  Секретар на КППП 

 

............................ 



 
 

  
    Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
  

 

Мария Влайкова Джамбазова - външен експерт-оценител 

 

............................ 

 

Магдалена Аспарухова Радева - външен експерт-оценител 

 

............................ 

 

Теодор Руменов Иванов – оценител, член на ОС 

 

............................ 

 

 


