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

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:   

BG06RDNP001-19.442 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“  

МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ 

 

 

Рег. № на проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основания за недопускане 

BG06RDNP001-19.442-

0006 

„АУТО ФРЕШ 78“ ЕООД 

 

„Насърчаване на 

предприемачеството и 

конкурентоспособността в 

фирма "АУТО ФРЕШ 78" 

ЕООД“ 

Не са представени в срок изискваните от 

Комисията за подбор на проектни 

предложения на етап АСД допълнителни 

документи и/или разяснения. 

BG06RDNP001-19.442-

0007 

„АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА - Д-Р 

ДЕСИСЛАВА НАТОВА“ 

ЕООД 

„Създаване на 

амбулатория за 

индивидуална дентална 

практика“ 

 Въпреки изискването на комуникация да 

бъдат представени допълнителни документи 

и/или разяснения, кандидатът не е представил 

някои от тях с обяснение за непредставянето 

им, с което не отговаря на критериите за АСД. 

BG06RDNP001-19.442-

0008 

„КОЙЧЕВИ ИНВЕСТ“ 

ЕООД 

„Закупуване на 

специализирана 

строителна техника – багер 

товарач“ 

Не са представени в срок изискваните от 

Комисията за подбор на проектни 

предложения на етап АСД допълнителни 

документи и/или разяснения. 
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BG06RDNP001-19.442-

00010 

„П М П 2010“ ЕООД „Инвестиции в материални 

активи и ремонтни 

дейности в "П М П 2010" 

ЕООД“ 

Вследствие на корекцията на разхода за 

подмяна на дограма ( 4850 лв. ), разходите за 

проекта стават в размер на 19 303,00 лева, 

което е под минималният размер на 

допустимите разходи за един проект (19 558,00 

лева). 

BG06RDNP001-19.442-

00011 

„ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТИ“ 

ЕООД 

„Закупуване на 

специализирана 

строителна техника от Еко 

Строй Проекти ЕООД“ 

Въпреки изискването на комуникация да 

бъдат представени допълнителни документи 

и/или разяснения, кандидатът не е представил 

някои от тях с обяснение за непредставянето 

им, с което не отговаря на критериите за АСД. 

BG06RDNP001-19.442-

0015 

„ФАБ ЛАБ ВАРНА“ ООД „Софтуер и графичен 

интерфейс за GPS тракинг 

и визуализиране на данни 

от електрчески превозни 

средства“ 

Проектното предложение включва само една 

дейност - разходи за закупуване на 

нематериални активи. Съгласно т.13.2 от 

Условията за кандидатстване, подточка 6. "Не 

се подпомагат като самостоятелен проект или 

дейност", т.6.2 "закупуването на нематериални 

активи". Заложената дейност в проектно 

предложение е нематериален актив и е 

самостоятелна, което я прави недопустима. 

 

 


