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СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ: BG06RDNP001-19.442 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“   

МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ 

 

Прием в периода 09.10.2020 г. – 13.12.2020 г. 

 

№ Рег. № на проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основания за отхвърляне 

1. BG06RDNP001-

19.442-0006 

„АУТО ФРЕШ 78“ 

ЕООД 

 

„Насърчаване на 

предприемачеството и 

конкурентоспособността в 

фирма "АУТО ФРЕШ 78" 

ЕООД“ 

На основание чл. 45, ал.9 от ПРОЦЕДУРА за подбор на 

проектни предложения към Стратегията за Водено от 

общностите местно развитите на Сдружение с нестопанска 

цел “МИГ Долни чифлик и Бяла” поради не представени в 

срок необходими документи и/или информация изискани от 

Комисията за подбор на проектни предложения на етап АСД, 

не допуска до оценка Техническа и финансова оценка“ (ТФО) 

и отстранява на този  етап проектно предложение рег. № 

BG06RDNP001-19.442-0006 с наименование „Насърчаване на 

предприемачеството и конкурентоспособността в фирма 

"АУТО ФРЕШ 78" ЕООД“ на „АУТО ФРЕШ 78“ ЕООД 

2. BG06RDNP001-

19.442-0007 

„АМБУЛАТОРИЯ 

ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО 

ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА - Д-Р 

„Създаване на 

амбулатория за 

индивидуална дентална 

практика“ 

На основание чл. 45, ал.9 от ПРОЦЕДУРА за подбор на 

проектни предложения към Стратегията за Водено от 

общностите местно развитите на Сдружение с нестопанска 

цел “МИГ Долни чифлик и Бяла” поради не представени в 

срок необходими документи и/или информация, изискани от 

Комисията за подбор на проектни предложения на етап АСД, 

и на основание чл. чл.45, ал.11 от същата ПРОЦЕДУРА 

поради факта, че предложението е непълно и не отговаря в 

други отношения на поставените условия за административно 

съответствие, не допуска до оценка Техническа и финансова 
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ДЕСИСЛАВА 

НАТОВА“ ЕООД 

оценка“ (ТФО) и отстранява на този  етап проектно 

предложение рег. № BG06RDNP001-19.442-0007 с 

наименование „Създаване на амбулатория за индивидуална 

дентална практика“ на АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-

Р ДЕСИСЛАВА НАТОВА“ ЕООД 

3. BG06RDNP001-

19.442-0008 

„КОЙЧЕВИ 

ИНВЕСТ“ ЕООД 

„Закупуване на 

специализирана 

строителна техника – 

багер товарач“ 

На основание чл. 45, ал.9 от ПРОЦЕДУРА за подбор на 

проектни предложения към Стратегията за Водено от 

общностите местно развитите на Сдружение с нестопанска 

цел “МИГ Долни чифлик и Бяла”, поради не представени в 

срок необходими документи и/или информация изискани от 

Комисията за подбор на проектни предложения на етап АСД, 

не допуска до оценка Техническа и финансова оценка“ (ТФО) 

и отстранява на този  етап проектно предложение рег. № 

BG06RDNP001-19.442-0008 с наименование „Закупуване на 

специализирана строителна техника – багер товарач“ на 

„КОЙЧЕВИ ИНВЕСТ“ ЕООД 

4. BG06RDNP001-

19.442-00010 

„П М П 2010“ ЕООД „Инвестиции в 

материални активи и 

ремонтни дейности в "П 

М П 2010" ЕООД“ 

На основание чл. 45, ал.9 от ПРОЦЕДУРА за подбор на 

проектни предложения към Стратегията за Водено от 

общностите местно развитите на Сдружение с нестопанска 

цел “МИГ Долни чифлик и Бяла” поради не представяне в 

срок на необходимите документи и/или информация, и на 

основание чл. 45, ал.11 от същата ПРОЦЕДУРА поради 

факта, че предложението е непълно и не отговаря в други 

отношения на поставените условия за административно 

съответствие, не допуска до оценка Техническа и финансова 

оценка“ (ТФО) и отстранява на този  етап проектно 

предложение рег. № BG06RDNP001-19.442-0010 с 

наименование „Инвестиции в материални активи и ремонтни 

дейности в "П М П 2010" ЕООД“ на „П М П 2010“ ЕООД 
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5. BG06RDNP001-

19.442-00011 

„ЕКО СТРОЙ 

ПРОЕКТИ“ ЕООД 

„Закупуване на 

специализирана 

строителна техника от 

Еко Строй Проекти 

ЕООД“ 

На основание чл. 45, ал.9 от ПРОЦЕДУРА за подбор на 

проектни предложения към Стратегията за Водено от 

общностите местно развитите на Сдружение с нестопанска 

цел “МИГ Долни чифлик и Бяла” поради не представяне в 

срок на необходимите документи и/или информация, и на 

основание чл.45, ал.11 от същата ПРОЦЕДУРА поради факта, 

че предложението е непълно и не отговаря в други отношения 

на поставените условия за административно съответствие, не 

допуска до оценка Техническа и финансова оценка“ (ТФО) и 

отстранява на този  етап проектно предложение рег. № 

BG06RDNP001-19.442-0011 с наименование „Закупуване на 

специализирана строителна техника от Еко Строй Проекти 

ЕООД“ на „Еко Строй Проекти“ ЕООД 

6. BG06RDNP001-

19.442-0015 

„ФАБ ЛАБ ВАРНА“ 

ООД 

„Софтуер и графичен 

интерфейс за GPS 

тракинг и визуализиране 

на данни от електрчески 

превозни средства“ 

На основание чл. 45, ал.11 от ПРОЦЕДУРА за подбор на 

проектни предложения към Стратегията за Водено от 

общностите местно развитите на Сдружение с нестопанска 

цел “МИГ Долни чифлик и Бяла” поради факта, че 

предложението е непълно и не отговаря в други отношения на 

поставените условия за административно съответствие, като 

и проектът не отговаря на условията за допустимост, не 

допуска до оценка Техническа и финансова оценка“ (ТФО) и 

отстранява на този  етап проектно предложение рег. № 

BG06RDNP001-19.442-0015 с наименование „Софтуер и 

графичен интерфейс за GPS тракинг и визуализиране на 

данни от електрически превозни средства“ на „ФАБ ЛАБ 

ВАРНА“ ООД 

 

 

 

 

 


